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Herlufsholm får et 
Bestyrelsesråd

Den 8. juli 1992 tilskrev forstanderen disciplene og hjemmene, lærerne 
og lederne samt Herlovianers amfundet således:

Fundatsen for Herlufsholm Skole og Gods blev udfærdiget af Birgitte Gøye og Herluf Trolle den 
23. maj 1565. I tilknytning hertil udfærdigede Birgitte Gøye i 1567 et gavebrev, som ligeledes 
indgår i grundlaget for Herlufsholms nuværende status. Fundatsen er senest udbygget med et 
tillæg i 1970.

Fundatsen fastlægger de overordnede styringsforhold og ledelsesansvar for stiftelsen Herlufs
holm Skole og Gods. Det bestemmes heri, at den kongeligt udnævnte forstander »bestyrer stiftel
sen under personligt ansvar for, at dette sker på en forsvarlig måde«.

Fundatsen tillægger således forstanderen det øverste ledelsesansvar for Herlufsholm Skole og 
Gods. Som resultat af længere tids overvejelser er det imidlertid besluttet at modernisere denne 
konstruktion gennem etablering af et bestyrelsesråd med forstanderen som formand og yderlige
re to bestyrelsesmedlemmer:

- Administrerende direktør i IBM-Danmark A/S, civilingeniør Henrik E. Nyegaard, student 
fra Herlufsholm i 1959.

- Godsejer, civiløkonom Anders D. Lassen, student fra Herlufsholm i 1975. Familien har et 
barn på Herlufsholm - og Lassenfamilien har i fire generationer haft børn på skolen.

Bestyrelsesrådet er nedsat den 1. juli 1992. Det er min opfattelse, at denne modernisering af 
ledelsesstrukturen medvirker til at styrke Herlufsholm, så vi vil være endnu bedre rustet til at 
møde fremtidens krav og sikre Herlufsholms fortsatte udvikling.

Bernt Johan Collet

MORTENS AFTEN
Kom til Mortens Aften tirsdag den 10. november kl. 19 på Restaurant Kanalen, Strandgade 52 
(hj. af Wildersgade) på Christianshavn. Individuel bordreservation direkte til Kanalen på 
telefon 31 95 13 30. Individuel beordring og betaling.

TROLLEFEST
Herlovianersamfundets store Trollefest finder sted lørdag den 16. januar 1993 kl. 18.30 på 
Langelinie Pavillonen i København. »Same procedure as last year«. Nærmere i december-nr. af 
Herlovianeren.
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Borgerkrigen på Herlufsholm
Af redaktøren
Mange var vidende om, at samarbejdet inden for Herlufsholms ledelse var blevet stadigt ringere, og disse mange kunne derfor 
ikke blive forbavsede, da de modtog forstanderens skrivelse af 1. september: Rektor var blevet afskediget. På det tidspunkt var 
HERLOVIANEREN under produktion, hvorfor jeg besluttede at behandle sagen i decembernummeret. Nok godt for noget, 
for så kunne den bedre ses i perspektiv, og en alsidig behandling ville være mulig.

Flere henvendelser var allerede blevet henlagt til næste nummer, da æresmedlemmet Kaj Dorph-Petersen (’43) henvendte 
sig med ønske om optagelse af et indlæg. På grund af Dorphs særlige status i Herlovianersamfundet ryddede jeg trods tidsnød 
plads hertil, selv om indlæggets stil afveg nok så meget fra min smag, hvilket da også blev betonet. På denne baggrund var det 
overraskende at se det pågældende indlæg i Berlingske Tidende et par dage senere. Imidlertid fremkom Marie Birgitte Tetzlaff 
(’73) den samme dag med en artikel i Weekendavisen, og med hendes samtykke gengives også den nedenfor. Således kan to 
modsat rettede opfattelser fremkomme i samme nummer.

Om hændelserne på skolen kan det undre, at så mange fra første færd var rede til at tage stilling til forstanderens beslutning 
om at rense luften ved at lade rektor Gert Olsen fratræde sin stilling. Hvordan kunne de dog alle være tilstrækkeligt inde i pro
blematikken? Hvordan kunne de uden at skele til sympatier for den ene eller den anden part i sagen indsigtsfuldt afgøre, hvad 
der var ret, og hvad der var vrang?

Lad os fastholde, hvad forstanderen oplyste, sagen drejede sig om. Lad os tillige se på den opståede diskussion om forstander
embedets indhold. Altså: Stiftelsens interne organisation og fundatsens hensigtsmæssighed i dag, 427 år efter dens oprettelse.

Først organisationen. Det er reglen, at et arbejdssted for mange mennesker og med mangeartede arbejdsområder har en orga
nisationsplan. Den skal sikre, at den samlede opgave deles i naturlige hovedområder. En yderligere opdeling følger normalt, og 
for alle skal der være en stillingsbeskrivelse. En god organisationsplan sikrer en stabil arbejdsgang og giver svar, når der opstår 
kompetencespørgsmål.

Hvilken organisationsplan forelå, da den nuværende forstander tiltrådte, og hvorfor fandt han den ikke god nok? Hvori bestod 
de organisationsændringer, som han ville indføre? Hvorledes forhandlede han sine ønsker med de involverede parter? Tog han 
fagorganisationernes synspunkter i regning?

Af forstanderens orientering om afskedigelsen af rektor fremgår, at det var spørgsmålet om den organisatoriske placering af 
det økonomiske ansvar og den dertil knyttede kompetence, der delte vandene.

Umiddelbart må det synes naturligt at have en administrationsgren og en skolegren i stiftelsens organisationsplan. Ved en 
sådan deling bør det overordnede ansvar for budgettet og dets afvikling ligge hos direktøren. Inden for denne ramme kan rektor 
have sit eget delbudget med vidtstrakte beføjelser til at disponere, herunder have muligheder for at flytte beløb fra konto til 
konto. Kan bogføringen ved et sådant arrangement ikke ske i administrationsgrenen? Hvilke modeller var der på bordet? Og 
igen: Hvilken principiel barriere var det, der var uoverstigelig?

Man bør have stor respekt for de mange tilkendegivelser. De har været solidt baseret på kendskab til forholdene, og diskus
sionsdeltagerne har givetvis kendt svarene på de oven for fremsatte spørgsmål. Ingen tvivl om det. Eller?

En stor del af tilkendegivelserne har fremhævet rektors pædagogiske indsats. Det er også godt, når Herlufsholms rektor er 
pædagog. Men det var jo ikke på grund af dårligt pædagogisk virke, at afskedigelsen af Heis fandt sted.

Var det i kamp for omfanget af hans økonomiske kompetence, at der blev sunget for hans dør? Det var dog herom, striden 
drejede sig.

Dernæst fundatsens hensigtsmæssighed. Man har betegnet den som middelalderlig, men middelalderen sluttede med refor
mationen, altså ca. 30 år før fundatsen blev til. Andre har betegnet den som den sidste rest af enevælden, men den styreform 
indførtes i 1660, altså 95 år efter oprettelsen af fundatsen. Så vi kan vist lade disse slagord ligge.

Men har man glemt, at vi årligt på Trolledagen priser stifternes fundats i høje toner? Glemt, at skolen har fulgt med i sæders 
og meningers skiften i de mange år, uden at fundatsen er blevet ændret, men blevet fortolket i overensstemmelse med skiftende 
tiders krav? Kan den laves om nu, vil den kunne ændres igen og igen, for har man en gang gjort det, kan man jo bare blive ved. 
Lad os, hvis det er uomgængeligt nødvendigt, klare os med tillæg. Var det ikke det, man gjorde i 1970? Men bevar stifternes 
fundats!

Der kræves en »demokratisk valgt bestyrelse«. Er der enighed om, at hvad der skal forstås herved? Hvem er vælgerne, og 
hvem skal være valgbare? Hvad skal dens kommissorium være? Skal den rådgive forstanderen, eller skal den have besluttende 
myndighed? 1 så fald: Skal dens medlemmer, som forstanderen nu, hæfte personligt »med alt, hvad de ejer«?

Sluttelig et par spørgsmål om de anvendte fremgangsmåder under sagens udvikling. Hvorfor kunne der ikke være anvendt 
suspension, indtil en indstilling om afsked kunne blive behandlet og afgjort i ministeriet? Og hvordan stod opsigelsen af boligen 
i relation til boliglovgivning, til lejekontrakt, til ansættelsesvilkår og til den kendsgerning, at der herskede tvivl om afskedigel
sens formelle gyldighed? Og ikke mindst: Hvordan kunne de menneskelige hensyn blive tilsidesat så groft? Hvor blev besindig
heden af? Afsluttet 15.09.92 □
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HOVSA-COLLET
Løbsk missil fra forsvarsministeriet ramte Herlufsholm. Nu skal det skrottes!

Af Kaj Dorph-Petersen (’43), fhv. formand for, nu æresmedlem af 
Herlovianersamfundet, medlem af Herlufsholmfondens bestyrelse.

Ligesom i Lumsås for ti år siden har et 
missil med sprængladning og det hele 
sluppet jordforbindelsen, taget en tur 
mod himmelrummets stjerner - og så 
ramt min og mange andres kære gamle 
skole, Herlufsholm ved Susåens bred. 
Og ligesom i Lumsås var det også her 
en ret sagesløs hr. Olsen, der fik fingre
ne i klemme.

Missilet, model Bernt Johan Collet, 
eks-forsvarsminister, brasede ned over 
Skolen præcis den 1. januar 1991, og 
lige siden da har det futtet og drønet og 
eksploderet til højre og venstre, så de 
gamle røde mure sitrer og græder.

I ngen skal påstå, at alt var lutter idyl 
inden da. Gert Olsen, selv gammel elev 
og senere lærer på Herlufsholm, havde 
jo nok i sin nu 15-årige rektor-periode 
tiltusket sig lige i overkanten af magt 
og indflydelse over hele anstalten, så vi 
var da mange gamle elever, som med 
spænding fulgte Collet-missilets kurs 
mod de takkede gavle. Vi kendte jo Col
let fra forsvarsministeriet, hvor hans 
departementschef var faret skrigende 
bort og søgt tryghed i et af Højesterets 
dommersæder. Vi vidste også, at Collet 
blev fyret af Schlüter efter forbløffende 
få måneder, så naivt har vi nok troet, at 
han havde lært at fare med lempe.

Men det havde han ikke. Hvor tid
ligere forstandere kunne trække ret
ningslinjer op ved taktfuldt og i enrum 
at uddele en venskabelig begmand, 
valgte Collet at skyde hele hovedet af 
Olsen. Og det synes mange gamle her- 
lovianere er lovlig skrap kost. Vi hader 
at blande os i Skolens indre anliggen
der, vi vil hellere feste på skolen og sam
le penge ind til den - blandt andet 12 
millioner til opførelse af Birgitte Gøye 
Gården - men nu var det, som om det 
hele løb af sporet dernede.

Faktisk er der jo ikke een eneste sag
lig grund til at se sig så sur på rektoren, 
at man fyrer ham og dekreterer, at han 
skal smides ud af sin bolig med 14 da
ges varsel. Collet har selv - før han kom 

på kollisionskurs som forstander-sendt 
sine tre børn til Gert Olsens skole. At 
han sendte sin første, kan skyldes en til
fældighed - men at nummer to og tre 
fulgte trop, kan kun tolkes som tilfreds
hed med Gert Olsen og tryghed ved 
hans virke.

Under alle omstændigheder kendte 
Collet Skolen og dens rektor ud og ind, 
da han lod sig kåre som forstander.

Men knap var Collet-missilet landet, 
før ufreden brød løs. Rektor vil ikke 
samarbejde, lød det truende fra 
sprænghovedet. Det tror pokker! Sko
len er erfaringsmæssigt bedst tjent med 
en stærk og resolut rektor, der kan klare 
den uhyggelige opgave at tumle ikke 
alene en eller to, men hele 250 kåde og 
foretagsomme teenagere af begge køn i 
alderen mellem 13 og 18. Og ikke alene 
fra klokken 8 til 14, nej, alle døgnets ti
mer år ud og år ind.

Over rektoren skal - ifølge Skolens fi
nurlige ledelsesystem - svæve en pæn og 
besindig mand med takt og elegance. 
Han skal blande sig så lidt som muligt 
i det daglige og ugentlige, men stå for 
de overordnede linjer. Han skal kunne 
repræsentere skole og gods, og i tilfælde 
af konflikter skal han nobelt og over
bevisende kunne skære igennem med 
ynde og diskretion. Det er kun, fordi 
tidligere forstandere har besiddet den 
slags egenskaber, at Herlufsholm har 
kunnet lempe sin særprægede, bestyrel
sesløse ledelsesform med en ganske 
strukturløs arvefølge i forstander
embedet gennem tidernes og ministre
nes skiften.

Men tju-bang! Her kom missilet Col
let drattende ned fra himlen og gav sig 
til at regere. Ikke ved argumenters styr
ke, men via såkaldte dekreter, der til
flød rektoren pr. telefax. Gert Olsen er, 
når det kræves, og det sker tit, en engle- 
blid faderskikkelse forelever i nød, men 
han er så sandelig også udstyret med en 
god portion stædighed og kampgejst, 
når han synes, at Herlufsholms interes

ser krænkes.
Så han begyndte at sprutte igen, og 

så var Fanden løs i den laksefarvede 
skolebygning.

Gennem halvandet år har Skolens 
mange forskellige lærere våndet sig un
der krudtrøgen og håbet på fredeligere 
tider uden divergerende ordrer fra Rek
tor og Forstander. Eleverne har skifte
vis fniset muntert og græmmet sig dis
kret, når slaget ved Susåen buldrede 
om ørene på dem. Forældrene til Sko
lens elever har ligesom Collet sendt de
res børn til Herlufsholm i tillid til Gert 
Olsen og i forvisning om, at Skolens le
delse kunne give deres håbefulde poder 
et godt eksempel i retning af fordrage
lighed og anstændig opførsel. Så de be
gyndte også at rumle urovarslende.

Samtidig blev flere gamle herlovia- 
nere draget ind i kamphandlingerne på 
Collets initiativ. Vi rådede ham til at 
finde en fordragelig og saglig omgangs
form med Skolens rektor, vi advarede 
ham mod, hvad der ville ske af ulykker, 
hvis han fortsatte sin despotiske ene
gang, vi pegede på det nu nødvendige i 
at få indsat en kompetent bestyrelse, så 
denne enevældens sidste bagpost kunne 
afskaffes i fred og uden tvang udefra, 
og da vi hørte, at han ville fyre rektoren, 
bad vi ham i det mindste gøre det på en 
værdig facon. Gert Olsen er 58 år, Her
lufsholm er 427 år, så hvorfor ikke lade 
rektoren blive i stolen to år endnu, så 
man kunne finde en akceptabel af
gangsordning uden mediernes kritiske 
medvirken.

Men missilet Collet futtede lystigt 
videre. Han udnævnte to nære venner 
og sympatisører til et såkaldt bestyrel
sesråd, der stort set kunne have samme 
funktion som de to fjervifter, franske 
korpiger svinger rundt med. Og Collet 
erklærede, at han havde fået for
håndstilsagn fra undervisningsministe
riet om, at fyringen af Olsen var OK.

Så brød det hele løs - præcis som vi 
havde advaret imod. Og værre endda, 
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for Collet havde slet ikke sikret sig 
grønt lys til at kappe hovedet af Gert 
Olsen.

Nu går forældrene i aktion, Gert Ol
sens organisation og advokat drager i 
felten, Herlufsholm og dens ledelses
form bliver dabatemne i Folketinget, og 
snart træder de gamle elever sammen. 
Det bliver et ragnarok for viderekomne, 
hvor der før var en skole med landets 
bedste eksamensresultater.

Så er det jeg siger: Hovsa Collet, nu 
kan det være nok! Du har fået lov til at 
more dig som forstander i godt halvan
det år, du har fået nye gardiner og ma

let vandtårnet blåt, men du har også 
gjort kunderne, forældrene, rasende og 
verfet grus i hele maskinen.

Det er heller ikke særlig smart, at 
Skolen nu har to rektorer - en, du ikke 
kunne afskedige, og en, du har konsti
tueret.

Vi gamle herlovianere spørger os 
selv: Hvad bliver det næste? Vil du æn
dre Skolens navn til Bernt Johansholm? 
Vil du afskaffe de besværlige elever og 
forældre, så der kun bliver et gods til
bage? Vil du nedbryde hvælvingebroen 
over Susåen, så der udelukkende bliver 
adgang til Herlufsholm for missiler?

I starten af sin bane bad Collet mig 
om hjælp til at markedsføre Herlufs
holm og forbedre Skolens image. Der 
er, for at skyde i underkanten, nok at 
tage fat på nu. Men starten må være at 
få skrottet missilet Collet - helst ved en 
værdig og frivillig indsats fra hans egen 
side. Så må vel en ny bestyrelse udpege 
en formand eller forstander, og ministe
riet må halvere antallet af rektorer på 
Herlufsholm.

Først når det er sket, kan man tænke 
på at forbedre Skolens image - og prøve 
på, om man så kan markedsføre den. 
Men det haster gevaldigt! □

Krydsede klinger 
bag klostermuren
Af Marie Tetzlaff (’73)

Først bragt i Weekendavisen 11.09.92

DEN gamle, private kostskole Herlufs
holm ved Susåens bredder har meget 
mod sin vilje pådraget sig den ikke ind
forståede offentligheds nyfigne blikke. 
Efter længere tids gnidninger mellem 
skolens forstander siden 1991, hofjæ
germester Bernt Johan Collet, en kort 
overgang forsvarsminister for de kon
servative, og Herlufsholms rektor siden 
1977, Gert Olsen, er sidstnævnte blevet 
fyret. I pressen er striden blevet serve
ret som et spørgsmål om rektors util
fredshed med forstanderens udgifter til 
forbedringer på skolen og hans uvilje 
mod at dele sin magt med forstanderen, 
der efter nogens mening er gået lidt for 
managementsmart og strømlinet til sin 
opgave. Forstander Collet, der i realite
ten er en enmandsbestyrelse, har reage
ret på rektors kritik med at fyre ham. 
Fyringen har medført protest fra foræl
dre og elever. Sagen er dog mere speget 
end som så.

Rektor har igennem hele forløbet 
haft et godt samarbejde med pressen, 
især i Ekstrabladet har der været meget 

dårlig omtale af forstanderen. Collets 
umiddelbare forgænger som forstander, 
kammerherre Aage Wolff-Sneedorff, 
samarbejdede udmærket med rektor, 
ja, han fungerede efter nogens mening 
nærmest som et gummistempel for den
ne. Gert Olsen vænnede sig derfor til at 
have beføjelser, han ikke havde i følge 
sin ansættelse, der er godkendt af Un
dervisningsministerietsjurister og stad
fæstet af Dronningen. Det enestående 
faktum, at bestyrelsen består af kun én 
mand, har dog gjort, at Kammeradvo
katen nu undersøger, om fyringen af 
Herlufsholms rektor er juridisk hold
bar. Det hersker der dog ikke tvivl om 
blandt lærerne, at den er. En af dem si
ger: »Jeg har ikke fantasi til at forestille 
sig, at rektor kan blive siddende«. Og 
hele lærerkollegiet bakker op om den 
konstituerede rektor, Jørgen Hvidtfelt 
Nielsen, som har været sovesalslærer 
på skolen i en årrække. (En sovesalslæ
rer er en lærer, der - udover at undervise 
- også er ansvarlig »far« for de drenge 
eller piger, der bebor en gang, etage el
ler afdeling på skolen).

Collets hverv
At være forstander for Herlufsholm er 

et ulønnet æreshverv, og der står blandt 
skolens lærere respekt om det store ar
bejde, Bernt Collet har lagt i opgaven. 
For eksempel udsendte han sidste år et 
spørgeskema til samtlige forældre, hvor 
de kunne give deres mening til kende 
om deres 12-18 årige afkoms skole, som 
samtidig er deres hjem det meste af 
året. Herlufsholm er nemlig igen blevet 
en ren privatskole for betalende elever, 
hvoraf næsten alle er kostelever. Herun
der også kvindelige kostelever på gym
nasieniveau. Der er under 10 dagelever 
på en hel årgang å ca. 70 gymnasieele
ver, og de er også betalende. I halvfjerd
serne var dageleverne i overtal i gym
nasiet, især i de sproglige klasser, som 
havde overvægt af piger. Men nu er sko
len igen blevet afhængig af kunderne - 
det vil sige forældre, der af nødvendig
hed, honnette ambitioner eller familie
traditioner sender ders barn på kostsko
le. Derfor var spørgeskemaet også en 
slags markedsundersøgelse. Ud over 
svar angående omfanget af sport, lekti
er, sengetider og så videre, tilkendegav 
nogle forældre også det, alle vidste, 
men ingen talte om. At rektor er meget 
lunefuld og ikke afstår fra korporlig af
straffelse. Collet fik udarbejdet en kon
klusion på forældrenes svar og tillagde 
svarene stor betydning. Rektor der
imod gav gentagne gange udtryk for, at 
man ikke skulle rette sig efter foræl
drene, de vidste alligevel ikke, hvad der 
var bedst for skolen. Problemerne trap
pedes op, rektor ville ikke afgive de ene
vældige beføjelser, han havde tiltaget 
sig, og frustrationerne i et flertal af læ
rerkollegiet voksede.
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Forstanderen på Herlufsholm har 
traditionelt selv været elev på skolen. 
Bernt Johan Collet blev student på 
Herlufsholm i 1960. Men Gert Olsen 
er også gammel herlovianer. Han blev 
student på Herlufsholm i 1953.

Heri ligger forklaringen på, at det er 
lykkedes Gert Olsen at give offentlig
heden et så forenklet billede af forløbet. 
Dette er et internt opgør, og lærerne er 
ikke interesserede i at inddrage en of
fentlighed og en presse, som ikke har 
forudsætninger for at bedømme sagen 
på skolens præmisser. Derfor ramte rek
tor Gert Olsen på en bagvendt måde i 
plet, da han på et tidspunkt sagde, at 
»skolen går frem for alt«. Herlufsholm 
Skole og Gods, som det officielt hedder, 
er en forholdsvis lille arbejdsplads i 
usædvanlig smukke omgivelser og med 
en lang, glorværdig tradition, som både 
ansatte og elever i vid udstrækning 
identificerer sig med og er loyale over 
for. Det er næsten umuligt at få nogen 
af lærerne til at udtale sig i denne sag. 
Lærerkollegiets modvilje mod at udtale 
sig skyldes et ønske om at værne om 
skolens renommé og ro og en voldsom 
frustration over, at pressen har ladet sig 
forføre af Gert Olsens massive charme. 

egne kostelever - hvoraf nogle havde 
gået på skolen fra 6. klasse - modtog de 
gymnasieelever, staten ikke havde 
plads til. Mod betaling til den slukne 
kasse. Ind kom teenagere, der ikke hav
de forventet at skulle tilbringe tre år i 
skyggen af kamtakkede gavle og med 
fire hundrede års tradition som mod
spiller, og ud kom tre år senere herlovia- 
nere, som i større eller mindre grad 
havde skolen i deres hjerte. Vel at mær
ke uden hjernevask. Den yngre del af 
lærerstaben var mildt venstreorienteret 
og adskilte sig ikke fra gymnasielærere 
i resten af landet. Det var også i de år, 
der blev foretaget omfattende fysiske 
udvidelser af skolen. Den daværende 
forstander, baron Axel Reedtz-Thotts 
kompetence blev dog ikke anfægtet, og 
der var ikke magtkamp mellem ham og 
rektor Kierkegaard. Siden er antallet af 
kvindelige elever steget. Men de er nu 
kostelever og bor på særlige pigekollegi
er på skolen.

Demagogi
Mandag aften holdt forstander Collet 
orienteringsmøde for forældrene på 
Herlufsholm. Forinden var 160 af sko
lens ialt 280 forældrepar trommet sam

men til et taktikmøde med Gert Olsen, 
som har stor opbakning blandt foræl
drene. Denne opbakning betegnes af en 
af lærerne som helt uforståelig. »Et er, 
at børnene støtter rektor. Mange af 
dem er bange for ham. Men forældre
ne!« En anden siger »Gert har altid væ
ret god til det med forældre!« Et eksem
pel på det hysteri, der omgiver sagen, 
er det faktum, at en mor kom med en 
kasse badges med Gert Olsens smilen
de portræt på. Et stilbrud, man måske 
skal have gået på skolen for at føle.

Indbyrdes uafhængigt, men sam
stemmende udtrykker lærerne forun
dring og depression over, at det er lyk
kedes i den grad at afspore proble
matikken, som ifølge dem kort og godt 
drejer sig om Gert Olsens lunefuldhed 
og magtbrynde. Collet er i denne sag 
muligvis blevet et offer for sin egen 
pænhed og ønske om at beskytte skolen, 
når han har holdt problemernes virkeli
ge omfang udenfor den offentlige dis
kussion. Det har rektor benyttet sig af. 
Lærerne ønsker først og fremmest fred 
på skolen. De har ingen tillid til, at avis
omtale gavner, især ikke efter den over
fladiske måde sagen er blevet behand
let på hidtil. □

Demokratisering i 
halvfjerdserne
Det virkelige drama omkring ledelsen 
af Herlufsholm ligger ikke så meget på 
det økonomiske som på det pædagogi
ske og psykologiske område. Gert Ol
sen var fra 1964 til 1977 en fagligt højt 
respekteret, men ikke specielt afholdt 
fysik- og kemilærer på skolen. Han gen
indførte med sin tiltræden som rektor 
nogle af de kostskole-kendetegn, som i 
rektor Poul Kierkegaards tid var blevet 
biødet meget op. Fra 1967 kom der pi
ger i skolens gymnasieklasser. Halv
fjerdsernes demokratisering var til glæ
de for de elever fra det sjællandske op
land, der kom ind på skolen som almin
delige, af staten finansierede dagelever. 
Og til gavn for en skole, der var truet af 
indavl, stagnation og økonomisk ruin. I 
tresserne og halvfjerdserne var det 
mildt sagt yt at gå på en tidligere klo
sterskole for »rige folks dumme børn«. 
Herlufsholm kunne ikke løbe rundt. 
Samtidig stod Næstved Gymnasium 
med store årgange, som det ikke havde 
plads til. Den salomoniske løsning var, 
at Herlufsholm som supplement til sine

Dimissionstalen 1992
Af rektor Gert Olsen

Falden er den sidste mur 
Herlufsholms studenter 
Ud fra tugtens trange bur 
livet nu Jer henter.
Vejens første skridt er gået 
herlig frihed har 1 fået; 
men hvad liv er det, I venter?

Frihedsglosen er forslidt, 
let forskydes sigtet.
Den som kun vil leve frit, 
har på forhånd svigtet.
Det som tæller, er: 
Hvad vil I?
Det som gælder, er hvortil 1 
frit bekender Jer forpligtet.

Med disse linier, skrevet til dimissionen 
på Herlufsholm i 1939 af lektor Juul- 
Møller, vil jeg gerne byde velkommen 
til denne lille højtidelighed i Herlufs

holm Kirke, hvor vi ofte før har været 
samlede, og hvor vi i dag er samlede for 
at ønske til lykke og samtidigt sige far
vel til en gruppe unge, der er kommet 
til at betyde meget for os, som har givet 
os mange glæder i vort daglige virke - 
og nogle skuffelser.

Men som frem for alt har beriget vo
res tilværelse med mange gode med
menneskelige oplevelser. Vi gamle er 
blevet rigere på minder og klogere af 
erfaring. Det er I unge forhåbentlig 
også blevet.

Studenter og dimittender fra 10. 
klasse. Herlovianere årgang 92. Hjerte
ligt til lykke med vel overstået eksa
men.

Vejens første skridt er gået, herlig fri
hed har I fået, men hvad liv er det, I 
venter? Det har været lidt vanskeligt for 
mig at samle tankerne til formulering 
af en tale til Jer dimittender. Der er sket 
så mange ting, siden jeg sidst stod her 
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på prædikestolen for et år siden. Jeg 
havde nok mest lyst til at nøjes med at 
citere Kingo:

Sorrig og glæde de vandre til hobe 
lykke, ulykke, de gange på rad, 
medgang og modgang hinanden 
tilråbe, 
solskin og skyer de følges og ad.

Mine personlige sorger kender I.
1 har set mig knust til morgensang. 

Men 1 er næppe bekendt med mine per
sonlige glæder. Hvad er det, der har gi
vet mig kræfter i hverdagen til at gen
nemleve denne onde tid?

Det er Jer. Alle mine piger og dren
ge, snart voksne kvinder og mænd. Det 
er jeres tavse, værdige respekt og dybt 
følte forståelse, der har gjort det muligt 
for Mia og mig at fortsætte, som om al
ting var normalt.

Tak, allesammen!
I den store glæde og lykke jeg føler 

over at have lært jer at kende, er det 
mig derfor en stor tilfredsstillelse at 
kunne give Jer et sidste ord med på ve
jen. For:

Vejens første skridt er gået 
herlig frihed har 1 fået;
men hvad liv er det, I venter?

Søren Kierkegaard skelner i sit forfat
terskab mellem tre mennesketyper el
ler livsholdninger: Spidsborgeren, 
Æstetikeren og Etikeren. Spidsborge
ren er kendetegnet ved, at han ikke er i 
stand til at træffe et valg. Spidsborge
ren er nemlig ikke i besiddelse af den 
såkaldte frie vilje. Spidsborgeren kan 
ikke vælge, men det betyder ikke noget 
for hans selvtillid og selvfølelse, for han 
er ikke selv klar over det. Han tror, han 
er noget, men det er blot en illusion. 
Men han lever lykkeligt i denne illusi
on.

1 modsætning til Spidsborgeren er 
både Æstetikeren og Etikeren kende
tegnet ved at have en fri vilje. Forskel
len på Æstetikeren og Etikeren er, at 
Æstetikeren ikke udnytter sin frie vilje. 
For Æstetikeren er livet uden mening. 
Han har gennemskuet, at alt er ligegyl
digt. Men det betyder så også, at alt er 
lige gyldigt. Og når man lige så godt 
kan vælge det ene som det andet, så er 
det jo formålsløst at vælge. Valget ville 
ikke føre til noget, det bliver et slag i 
luften.

Æstetikeren er altså i stand til at 
træffe et valg - vel at mærke - hvis han 
vil. Men han gider ikke involvere sig.

Etikeren derimod udnytter, at han 
har en fri vilje. Kun Etikeren lever i en 
reel virkelighed. Og et ægte menneske i 
en reel virkelighed kan man kun blive 
ved at vælge sig selv. Ved at vælge at 
være sig selv. Ikke på den måde, at man 
vælger at være, som man gerne ser sig 
selv. Ej heller som man tror, andre ger
ne opfatter een. Nej, man skal vælge sig 
selv, se sig selv i øjnene - med alle de 
fejl og skavanker, som man har.

For at blive Etiker skal man lære at 
se livets fortvivlende meningsløshed i 
øjnene. Sammen med Kierkegaard kan 
vi altså fastslå at:

Spidsborgerens verden er menings
løs. Men det gør ikke noget, for han ved 
det ikke.

Æstetikerens verden er meningsløs. 
Han ved det godt, men gider ikke gøre 
noget ved det.

Etikerens verden er meningsløs. Han 
ved det godt, men han vælger at gøre 
noget ved det. Etikeren vælger at se li
vets meningsløshed i øjnene. Han væl
ger at påtage sig et ansvar. Tage ansvar 
for sig selv, ikke blot for sine handlinger, 
men for at man i det hele taget er ble
vet, som han er.

Kære dimittender. Om I bliver 
Spidsborgere, Æsterikere eller Etikere 
afhænger altså af, at I vælger, hvis I har 
mulighed for det. Men hvad er det, der 
bestemmer, om man vælger? Hvor 
kommer denne frihed til at vælge fra? 
Hvad forstår man ved viljens frihed?

Hvis man vil analysere dette pro
blem, er det nærliggende at tage ud
gangspunkt i, hvordan vi i dagligdagen 
forholder os til begrebet »menneskets 
frie vilje».

Jeg vil først se på, hvilken holdning 
vi har, når det drejer sig om os selv, når 
vi vurderer egne handlinger. Her er det 
indlysende, at vi simpelthen regner 
med, at vi har en fri vilje. Det fremgår 
blandt andet af, at vi tit fortryder, hvad 
vi har gjort og får en dårlig samvittig
hed, hvis vi har gjort noget, som vi føler, 
vi ikke burde have gjort. Både fortry
delsen og den dårlige samvittighed ville 
jo være uden mening, hvis vi ikke regne
de med, at vi kunne have handlet an
derledes, hvis vi havde villet.

Dernæst vil jeg betragte »min næ
ste«. Jeg tænker her på alle de menne
sker, jeg kommer i berøring med, eller 

som blot krydser min vej.
Der er ingen tvivl om, at vi regner 

med, at de har en fri vilje. Det ser man 
af de følelser, andre mennesker frem
kalder hos os. Vi bliver taknemmelige, 
hvis de gør noget, som glæder os og vre
de, hvis de generer os. Hvis en fyr spæn
der ben for mig med sin stok, bliver jeg 
jo ikke gal i hovedet på stokken, for den 
kan jo ikke gøre for det, men jeg bliver 
gal på fyren, for jeg regner selvfølgelig 
med, at han kunne have ladet være, 
hvis han havde villet. Tilsyneladende 
regner vi altså med, at mennesket har 
en »fri vilje«.

Men hvis vi på den anden side an
lægger et fagligt eller videnskabeligt 
synspunkt, så bliver opfattelsen af be
grebet »fri vilje« helt modsat.

Når f.eks. en personalhistoriker vil 
skildre en historisk person, så skaffer 
han sig så mange oplysninger om ham, 
som han kan. Han undersøger perso
nens afstamning, opvækst og uddannel
se. Han prøver at finde ud af, hvilke 
personer og begivenheder, der kan have 
haft indflydelse på ham. Og ud fra alle 
disse informationer danner historikeren 
sig et indtryk af, hvorfor den pågælden
de person udviklede sig, som han gjor
de.

Grunden til, at man foretager den 
slags studier, er, at man regner med, at 
et menneskes handlinger er bestemt af 
den baggrund og karakter, som er hans. 
Når man kan forudsige en persons re
aktioner, kan der naturligvis ikke være 
tale om en »fri vilje«.

Jeg skal nævne endnu et forhold, 
hvor man - uden at ret mange gør sig 
det klart - må erkende, at menneskets 
»frie vilje« har sin begrænsning. Jeg 
tænker på meningsmålinger - Gallup, 
AIM, Observa o.s.v. De politiske me
ningsmålinger foregår jo på den måde, 
at bureauet henvender sig til et antal 
personer - f.eks. 1000 - som man sørger 
for udgør et repræsentativt udsnit af 
befolkningen og spørger dem, hvordan 
de ville stemme, hvis der var valg nu. 
Teorien bag dette er, at selv om den en
kelte kan bestemme, hvilket parti han 
vil stemme på, så lader vælgere, der har 
samme sociale stilling, erhverv, alder og 
køn sig i almindelighed lede af de sam
me motiver ved deres stemmeafgiv
ning.

Den teori anerkender vi alle, og vi til
lægger disse opinionsmålinger stor be
tydning. Ved de virkelige valg viser teo- 
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rien sig da også at være rigtig. Når blot 
2% af stemmerne er talt op, kender 
man i realiteten valgets udfald. Men 
når man således kan forudsige, hvordan 
et valg vil falde ud, så harmonerer det 
dårligt med begrebet menneskets »frie 
vilje«.

Det er formentlig unødvendigt at de
battere »reklamens magt« kontra be
grebet »fri vilje«.

Tilsyneladende er begrebet »menne
skets frie vilje« - som så meget andet 
også en illusion. Men i virkeligheden er 
der jo heller ingen, der i praksis regner 
med den frie vilje, selvom vi sommeti
der prøver at narre os selv. Ofte er vi 
måske ikke selv klar over de dybere 
motiver til vore handlinger. Til andre 
tider er årsagen så ubehagelig, at vi for
trænger den. Vi ved heller ikke med sik
kerhed, hvordan vi vil opføre os i en 
uvant situation. For eksempel under 
tortur. Menneskets frie vilje er og bliver 
en illusion.

Derimod er det ikke en illusion at tro, 
at man gennem karakteropdragelse 

kan opøve Jeres evne til at skelne mel
lem, hvad der er rigtigt og forkert. Der 
er to hovedfaktorer, der er bestemmen
de for menneskets karakterudvikling, 
nemlig arv og miljø. I visse perioder - 
især i tiden efter Darwins teorier - anså 
man arveanlæggene som den vigtigste 
faktor. I dette århundrede har man især 
lagt vægt på miljøet.

Nu er det jo i virkeligheden under
ordnet, om man tillægger arven eller 
mijøet størst betydning for karakter
dannelsen, al den stund, at man ikke 
kan ændre arveanlæggene, men kun 
gennem miljøet har mulighed for at ud
vikle karakteren ved påvirkning af den 
givne arvemasse - den være sig stor eller 
lille.

For Herlufsholm har det været en 
særlig stor forpligtelse, som både hjem 
og skole, at opøve og befæste gode eti
ske normer på grundlag af den enkeltes 
givne arvemasse.

Det er næppe nogen hemmelighed, 
at jeg ikke er tilhænger af den såkaldte 
frie opdragelse, hvor de stakkels børn 

endelig ikke må få hæmninger, men 
tværtimod skal have lov til frit at ud
folde sig.

Min holdning til opdragelse er, at 
man netop skal fremme de hæmninger, 
der er så vigtige for, at en etisk holdning 
kan tilvejebringes.

Kære Dimittender. Det har aldrig 
været Herlufsholms opgave at opdrage 
Jer til selvtilfredse, lykkelige Spids
borgere uden selverkendelse.

Ej heller til Æstetikere, disse ligegyl
dige livsnydere - der lever på andres 
bekostning. Det har derimod været 
Herlufsholms fornemste mål, at op
drage Jer til Etikere. Til mennesker, der 
er villige til at påtage sig et ansvar, både 
for Jer selv og jeres egne gerninger, men 
også overfor andre.

Det er mit håb, at vi på Herlufsholm 
har fuldført vores del af den nødvendi
ge karakteropdragelse på så god en 
måde, at I vil blive lysende eksempler 
på ansvarlige medborgere.

Til lykke årgang 92! □
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Mugges Meriter
Af lektor Mogens Jensen

Lektor Mogens Jensen begynder her 
på en serie erindringer som Herlovia- 
neren har glædet sig meget til at kunne 
bringe, idet lektoren har været en hø
rer, som i enestående grad har skabt 
sig en position blandt diple, diple, dap
ie og dapie. Velkommen.

1/12 af 427 er 35,58. Da den, der ned
fælder disse erindringer, har været an
sat på Herlufsholm i 36 år, vil det sige, 
at han har været på skolen i godt og vel 
en tolvtedel af dens eksistens. Om det 
er meget eller lidt, kan diskuteres alt 
efter hvilken synsvinkel, man anlægger, 

men uanset om man synes, det er lang 
eller kort tid, er der i de år sket mange 
ting og ændringer. Det gælder i det 
ydre: bygninger, anlæg m.v., det gælder 
i det »indre«: Fra ren drengekostskole 
over indtagelsen af dagelever af begge 
køn til oprettelsen af pigekollegier. Om 
nogle af de ting der var samt om begi
venheder fra et langt lærerliv på Her
lufsholm, vil jeg søge at berette i det 
følgende.

Først noget om skolens omgivelser
I 1956 så Nyhave helt anderledes ud 
end i dag. Starter vi oppe i det nordvest
lige hjørne ved det store hus med de 
takkede gavle (Overlærerens hus, Nær
tens hus, Tvissens hus, Mugges hus eller

hvad det nu har heddet gennem tider
ne) var det omgivet af en stor, delvis 
murbegrænset have. Den rakte ned til 
de 6 store lindetræer, der findes endnu. 
Haven endte ved et stendige, der gik 
langs en sti, der fra bakken bag kirken 
førte vinkelret ud til alleen endende 
med en låge i det hegn, der den gang 
var Nyhaves grænse mod alleen. Langs 
stien fra kirken til alleen groede på sten
diget en række buske (spirea, forsythia 
og lign.) og småtræer, ligesom der ud 
mod vejen var buske langs hegnet. Det 
hele havde et ganske dystert præg. Fra 
hjørnet ved lågen førte en skrå kasta
nieallé ned mod gangbroen. De 6 før
omtalte linde stod ved »Melchiors kil
de« - en stensat kilde med en bænk, 
hvor man kunne dvæle og mindes Mel
chior (1773-1831), en af Herlufsholms 
virkelig store lærerprofiler gennem ti
derne. »Pøen« var kraftigt bevokset. 
Hvor stien fra klosterbygningen ender 
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nede ved åen førte »Gangbroen« over til 
den anden side. Lige syd for, helt nede 
ved åen, lå »Baven«, den botaniske 
have, som rummede masser af spæn
dende og interessante planter. Den var 
i 1884 anlagt af adj. Traustedt, og efter 
hans død i 1905 blev den passet og ple
jet med lyst og energi af lektor Johan
nes Ferdinand. Der skulle naturligvis 
hjælp til, og forskellige hjælpere stod 
ham bi. En ung gartner, som blev ansat 
som hans assistent, viste sig at have et 
usædvanligt nemme for at lære og hu
ske planternes latinske navne, så Ferdi
nand blev meget begejstret for ham og 
sørgede for, at skolen ansatte ham som 
gartner og det forblev han, Thorvald 
Jørgensen, til sin død i 1976. Men rent 
manuelt var hjælp også nødvendig, og 
så sent som i 1956 var der endnu 2 
»lugekoner«, som lå på knæ dagen lang 
og lugede ukrudtet væk. Manglende in
teresse og også manglende muligheder 
for pasning (lugekoner blev jo ret svære 
at få fat på) bevirkede, at Baven sygne
de hen og tilsidst var så forsømt, at det 
blev besluttet at sløjfe den.

Fra den nybyggede Lassengården og 
til skoven lå lærerhaverne, 5 store ha
ver, næsten hen til Djævlekløften. En 
meget stor del af det nu åbne areal, alt
så lige syd for fugleskydningsområdet, 
var bevokset med skræpper. En gam
mel tradition i den forbindelse var den 
store skræppekamp 2 dage efter som
merferiens slutning mellem gamle og 
nye Belmere. Det gik hårdt til, og i flere 
dage derefter stank det på gangene ved 
sovesalene af skræppesaft. Selve kam
pen bestod i, at man fjernede bladet og 
kastede stænglerne efter hinanden. Det 
lyder ikke så voldsomt, men jeg kan ga
rantere for, at det kunne gøre ondt, hvis 
man blev ramt på rette vis. En skræppe
kamp endte aldrig uden gråd.

Alt i alt frembød Nyhave den gang 
et meget broget og uroligt billede. Det 
var forstander Axel Reedtz-Thott, der 
tiltrådte i 1960, der helt omlagde Ny
have til det, den er i dag. Han fik ryd
det op, drænet og forenklet det hele så
ledes, at terrænets og bygningernes 
storladne linier blev fremhævet. Kun få 
ændringer er der foretaget siden.

Bag skolebygningen, altså mod syd, 
lå først og fremmest alvsgården, en stor 
gulkalket gård. Alle dem, der deltog i 
400-års jubilæet i 1965, vil huske froko
sten i gårdens store lade. Af flere grun
de. Dels fordi vi var så mange, dels fordi 

der var ølstrejke i Danmark og drikke
varer derfor var bragt til veje fra nær og 
fjern, indland og udland, og dels og 
måske især for de mange donationer. 
Mest nok kaptajn Emil Lassens berøm
te: »Jeg har hermed den glæde på vegne 
af The Henry L. and Gracy Doherty 
Foundation at overrække skolen en 
check på 1 million - pause - dollars«. 
Forbløffet tavshed i få sekunder, og så 
bragede bifaldet løs.

Mellem skolebygning og avlsgård lå 
Vus, en fritstående bygning specielt til 
formålet. Der lå badeanstalt, gymna
stiksal, observatorium og fyr. Om speci
elt det sidste kan nævnes, at der blev 
fyret med brænde. I 1955-56 var der 
blevet indlagt centralvarme overalt, og 
det blev altså »trukket« af et brændefyr. 
En speciel fyrbøder Fritz (Jensen) sør
gede for at fodre transportbåndet med 
brændestykker. Der skulle bruges man
ge. »Smøgen« mellem skolebygning og 
museumsbygning fortsatte helt ned til 
vandtårnet. På venstre side lå gymna
stiksal og en kostald. På højre side var 
der cykelskure og bag dem lå skovri
derens have.

Længst mod øst lå »Borellis hus«, en 
pragtfuld og meget smuk lærerbolig 

med en dejlig og spændende have, inde
holdende adskillige eksotiske vækster.

Det er unægteligt et andet syn, man 
møder i dag, når man står i skolebyg
ningen og kikker mod syd, end det man 
mødte den gang.

Huset på Spladsen bør også nævnes. 
Det lå mellem tennisbanerne og alleen. 
Endnu kan man se visse af havens bu
ske. Det var også et stort og spændende 
hus, der som sine sidste beboere havde 
Juel Møller, Wohlfahrt og Degenkolw. 
Det blev nedrevet omkring midten af 
70’erne som et led i en noget fortænkt 
rationalisering.

Og endelig gartneriet. Hele området 
bag Sus, den trekantede mark på den 
anden side af alleen og området langs 
Ladbyvejen op til Petroleumskilderne 
var gartneri (det sidste frugtplantage) 
med alle slags grønsager. Der var også 
flere drivhuse. Skolen var på det tids
punkt helt selvforsynende med frugt og 
grønsager og havde derfor også langt 
flere gartnere end i dag.

De lidt fjernere omgivelser (Kus, 
Calcutta, Hullet, Punktum m.v.) lader 
vi ligge til en anden gang, for næste 
gang går vi inden døre.

□

1023



Herlufsholms studenter 1992
Ahnfeldt-Mollerup, Ulrik Peder. Andersen, Maria Beth. Belling, Ida Sophie Lorentzen. Belling, Johannes Lorentzen. Bujnoch, 
Natasha Anne. Diers, Christoffer Andreas Hollesen. Fjeldborg, Camilla Malling. Hjorth, Cathrine Riegels. Jacobsen, Eva Si
mone. Kristensen, Andreas Laurens. Larsen, Anne Busk. Madsen, Trine Aaen. Mellerup, Mogens Kristian. Møller, Mikkel 
Wisborg. Olsen, Birgitte Kirkhoff. Pedersen, Christoffer. Rasmussen, Charlotte Bjørn. Rosting, Adam H.W. Svendsen, Car
sten Gerner. Svendsen, Kirsten Merete Wassard. Thrane, Dorte. Tietze, Maria Christine. Toft, Niels Garde. Uhrenholt, Sune. 
Ulrichsen, Christine Maria. Westergaard, Anne. Bialas, Jan Lukasz Wejchert. Bruun, Kathryn Louise. Christiansen, Jeppe 
Hein. Fjeldsøe-Nielsen, Lars. Hedin, Pernille. Hesse, Andreas. Jensen, Marlene Skjødt. Jensen, Nicolaj Bjørn. Jørgensen, Ul-

1024



Herlovianersamfundet ønsker hjerteligt til lykke 
Quod felix faustumque sit

rik Theophil. Lademann, Nadja Margrethe. Larsen, Lars Dyring. Mortensen, Anne Aarø. Mølgaard, Jonas. Nielsen, Mette 
Kim. Tan, Miriam Siew Lian. Andreasen, Charlotte Hove. Balle, Anne Birgitte. Bredholt, Sally. Bruun, Trine Zacho. Buhl, 
Jens Christian. Ershøll, Niels Christian. Forslund, Bente. Gyring-Nielsen, Maria. Gyring-Nielsen, Søren. Haaning, Michael. 
Halse, Nicolaj Aasted. Hinding, Henrik Rekstad. Ilium, Lasse. Jensen, Hans-Christian Bødker. Jensen, Thomas Clemens. 
Johnsen, Christian Adrian. Lund, Steffen Brushøj. Nielsen, Maria Hvidtfelt. Njor, Thomas. Preisler, Thor-Bjørn. Schou, Ulrik 
Engelbrecht. Stevens, Hilary Jean. Svane, Christina.

1025



Den sidste reserve
En »krigserindring« 
af Jørgen Criiger (’46)

Redaktøren har opfordret mig til at be
rette om episoden, da jeg som »dipel« i 
l.G.s. i oktober 1943 måtte møde på 
tysk session hos Wehrmacht i Vording
borg.

Jeg vil da forsøge at fremkalde nogle 
erindringer om nævnte begivenhed så
dan, som jeg opfattede den, og uden de 
senere års efterræsonnement. Forud 
må læseren dog have tålmodighed til at 
sætte sig lidt ind i baggrunden for den
ne mærkelige historie.

I kraft af den af nazisterne forlangte 
»Ahnenurkunde« (slægtstavle) kan jeg 
spore min slægt til Ostpreussen i 1700- 
tallet, men udvandring bragte en del til 
Sønderjylland, hvor min farfar Otto i 
4. generation var bofast i Haderslev 
som blikkenslager og kirketækker. Fire 
af hans seks sønner måtte i 1914 følge 
parolen og deltage i 1. verdenskrig på 
tysk side.

Min onkel Jørgen faldt ved Verdun, 
onkel Otto ved Remargen, medens min 
far Heinrich og min senere adoptivfar 
Christian slap med lettere sår.

Min mor var fra Angel i Slesvig, og 
efter genforeningen drog de nygifte til 
Hamburg, medens farbror Christian 
foretrak København og blev dansk 
statsborger.

Hamburgs gader var nu ikke brolagt 
med guld, tværtimod røg mine forældre 
lige ind i inflationen og ud i de fattige 
arbejdsløses lange rækker. Inden den 
store rutchetur nåede min søster i - 22 
og jeg i -26 at se dagens lys, og skønt 
min far måtte opgive sit eget lille apo
tek i Lübeckerstrasse og blev en slags 
provisor i Einhornapotheke på hjørnet 
af Grosse Berg Strasse og Lornsen- 
strasse, så husker jeg kun en dejlig 
barndom med megen kærlighed og 
mange små glæder.

1 dag ved jeg, at far var pacifist og 
absolut imod Herrenmensch-ideologi- 
en, medens min mor var en rebelsk de
mokrat, der senere næsten skar Hitler 
og paven over een kam.

Jeg var det, man kaldte en »rask« 
dreng og det var uafvendeligt, at jeg al
lerede som 8-årig i 1934 fulgte mine 

kammerater ind i Jungvolk, et forstadi
um til Hitler-jugend. Jeg var begej
stret, bestod PIMPF-prøven, fik min 
Hitlerdolk med påskriften »Blut und 
Ehre« og var betaget af bålfester, lejrliv 
og faneindvielser. Mine forældre prøve
de under henvisning til mine platfødder 
og de ved tidligere ulykke skamferede 
knæ at hindre mig, men kunne og turde 
ikke sige stop.

Far mistede imedens sin stilling og 
kom i arbejdslejr, hvor svært gravear
bejde sled ham op, og da vor jødiske 
ven skomager Blume fik smadret sin 
butik, blev han enig med sin bror i Kø
benhavn om, at jeg måtte have afbrudt 
min »hjernevask« og se at undslippe til 
Danmark.

Jeg var nok gal på SA grundet Blu
me, som altid slog ekstra søm under 
mine flotte marchstøvler, men jeg ha
dede at skulle »uddannes« hos den »fine 
familie« i København samt frygtede, 
jeg aldrig kunne lære at tale, skrive og 
regne på det skrækkelige danske sprog.

Hele sommerferien blev der ikke talt 
mere om den ting, men da far på ny i 
september - 37 kom værkbruden hjem 
efter en ny tur i »Arbeitsdienst«, ude
blev han en aften, og næste morgen fik 
vi børn at vide, at han var omkommet 
ved en færdselsulykke. De følgende tri
ste dage tog mor emnet op igen, men 
understregede, at nu måtte jeg af sted, 
i hvert fald for en tid, da hun ikke kun
ne ernære både min søster og mig. (At 
far havde taget sit eget liv i Volkspark, 
fordi, som han havde skrevet, han kun 
var en byrde for sin familie og hele sam
fundet, fik jeg først vide ca. 4 år sene
re).

Under gråd og tænders gnidsel blev 
jeg afhentet af farbror Christian og i 
første omgang anbragt i Haderslev hos 
farfar (Opa) og hans husholderske. Det 
var en god tid, idet jeg dels lærte om det 
danske sprog, men også fik fat i den 
sønderjyske kultur som et modstykke 
til nazismen.

Højgade 3 er et dejligt gammelt tre
etagers bindingsværkshus med en 
spændende baghave, hvor Opa havde 
sit værksted og hvor et kæmpe-pæretræ 
producerede kilotunge pærer. Højt un
der taget sov jeg i et tidligere pigevæ

relse og et langt talerør forbandt rum
met med stuen i nederste stokværk. 
Min »ende« var åben, medens Opa hav
de en messingprop i sin. En dag havde 
jeg hældt vand ned, så Opa fik et vådt 
øre, da han mistroisk lyttede efter min 
gøren og laden. Der var andre lejlig
heder, hvor Opa også jagtede mig op og 
ned ad trapper, og han var nok lettet, 
da farbror Christian i december ca. 3 
måneder senere hentede farbror mig til 
deres hjem på Nyvej ved Gammel 
Kongevej i København.

I mine adoptivforældres øjne var jeg 
nok en gadedreng. - Med stor bestemt
hed, men også en god portion kærlig
hed startede en ny, grundig »hjerne
vask« stærkt hjulpet af Krebs’s Skole, 
hvor jeg på 16 år sprang fra nummer 
sidst til nummer ét i klassen med ug i 
tysk og ug-? i dansk. Dagligt blev jeg 
privat manuduceret. Jeg græd oftere 
end jeg lo og længtes frygteligt efter 
min mor og søster. Jeg lærte at adapte
re for at overleve, og optagelsen på 
Herlufsholm i 1938 blev starten på min 
lykkeligste ungdomstid, ikke mindst 
takket være »Vuens« blide overgang 
under adjunkt Beck’s og »prækterne« 
Richter’s (store Kæs) og Tulstrup’s helt 
fremragende ledelse.

Jeg havde problemer indtil 2.-3. mel
lem, hvor min accent næsten var for
svundet og de drilleri-provokerede 
slagsmål ophørte. Skolen blev mit fri
sted og egentlige hjem.

Den 9. april gjorde ikke det helt vold
somme indtryk på os små, idet de 
»voksne« holdt det meste for sig selv og 
officielt fulgte regeringens parole om 
»ro og orden« overfor vore »beskyttere«. 
Skolen måtte bevares og ikke risikere 
at blive konfiskeret til kaserneformål. 
Men Heiss (Friis-Hansen) var jo altid 
gået ind for Sønderjyllands sag i 
Christmas Møller’s ånd og havde ofte 
understreget vor tilknytning til Eng
land med vort altid »åbne vindue mod 
vest«, så vi alle, og ikke mindst jeg, luf
tede vore antipatier mod tyskerne, om
end med forsigtighed.

Min »fred« blev forstyrret i sommer
ferien 1942, da min adoptivfar og jeg 
blev kaldt til den tyske ambassade for 
at redegøre for mine fremskridt samt 
min »tyskhed«. Min farbror havde måt
tet forpligte sig til at »holde den tyske 
kultur vågen i mig«.

Det klarede han ved ofte at citere 
Goethe, Schiller, Klopstock, Kleist og
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Heine. Men de sidstnævnte måtte jeg 
dog glemme, da de nu var forbudt som 
jødisk eller »entartete« litteratur.

Jeg var jo nu antinazist, men det 
gjaldt om at bevare skinnet, hvorfor vor 
huslæge dr. Toussieng og far i samråd 
med mig trænede mig i at sige de rigti
ge, begejstrede ord, men samtidig 
fremtræde som fysisk og psykisk ueg
net til at blive aktivt indrulleret i det 
tyske system.

Jeg udnyttede mit skuespillertalent 
og fandt intet ydmygende i min egen 
latterliggørelse. Det blev en livsvigtig 
rolle.

Renthe Finck og nogle sortuniforme
rede herrer tog imod, og jeg gjorde min 
entré med kroget Hitlerhilsen, halvå
ben mund, kalvede knæ og udadvendte 
platfødder. De gode skolekarakterer 
kunne jeg jo ikke dølge, men i samta
lens løb fik jeg »afsløret«, at jeg var 
mørkeræd og sengevæder samt bange 
for kammeraterne. Dertil kom heldig

vis elendige gymnastikkarakterer, (som 
var ægte nok, mest grundet evig balla
de med den gode »Pift« - gymnastiklæ
rer Skovby) syge knæ, fødder og ryg 
samt asthmatendens (attesteret af dr. 
T.)

Efterhånden som alt det var sivet 
ind, bagatelliserede jeg det og bad ind
stændigt om alligevel at måtte kæmpe 
for »den tyske sag«. »Man havde«, sag
de én af de sortklædte, »tænkt på den 
politiske skole i Oranienburg, men vi 
må nok foreløbig opgive dette og se ti
den an«. Med et trøstende klap på skul
deren og uden Heil blev jeg lodset ud. 
Jeg var ved at grine lettet, men far sag
de advarende: »Hold masken, til vi er 
hjemme!«

Fred på ny -men kun til oktober - 43, 
hvor jeg måtte gå i »træning« som »be
gejstret umulighed«, idet jeg blev ind
kaldt til session på kassernen i Vording
borg. Her starter så den egentlige histo
rie om: Den sidste reserve!

Det forekommer mig, at solen altid har 
skinnet fra en klar himmel i mine svæ
reste timer, som for at understrege kon
trasten til mit mørke sind.

Det var en smuk efterårsdag, da min 
adoptivfar hentede mig. Det brogede 
efterårsløv spejlede sig i den stille å, og 
de røde mure udstrålede tryghed. Det 
havde »rårnet«, og »mausen« var i gang. 
Bare jeg dog fri og frelst kunne bænkes 
ved middagsbordet. Selv kartoffelbjer
get eller selleribøfferne ville jeg kunne 
nyde.

Via den illegale radioaflytning vidste 
vi, at tyskerne tabte terræn, at Nord
afrika og Syditalien var befriet. De al
lieredes sejr var et spørgsmål om over
skuelig tid. Skulle jeg nu i den 11. time 
anvendes til tysk kanonføde? Jeg øn
skede at flygte, men var afhængig af de 
voksne, som frarådede panik og mente, 
det var tids nok, om og når jeg fik en 
egentlig indkaldelse.

Adoptionen havde ikke kunnet befri 
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mig for det tyske statsborgerskab, så 
foreløbig måtte jeg af hensyn til famil- 
lie, venner og skolen, der stod som ga
ranter, følge den tyske øvrigheds in
strukser. Det fortaltes, at 17-årige var 
blevet sendt til fronten, så det gjaldt om 
at opnå kassation eller i hvert fald ud
sættelse.

Jeg måtte virke troværdig. Tyskerne 
var fanatiske, men ikke dumme. Vi 
havde rekapituleret min optræden i 
ambassaden, og det gjaldt nu som den
gang om at fremføre mine mangler i 
henhold til vor medbragte lægeattest, 
men samtidigt lade, som om jeg helte
modigt ønskede, man kunne bagatelli
sere dem og alligevel optage mig i den 
glorværdige tyske hær.

»Men overspil nu ikke rollen«, forma
nede far, »og husk at anføre, at skolens 
ledelse helt korrekt holder »god ro og 
orden«, men at du ikke er synderlig po
pulær hos kammeraterne uden dog at 
blive chikaneret.

Det må virke sandsynligt. Dernæst 
må du fremtræde særlig stolt af din sko- 
le-galla-uniform samtidigt med, at du 
understreger dit tyske statsborgerskab 
og kun taler tysk og kun henvender dig 
til uniformerede tyskere. Meget er 
uklart, men jeg husker en port med ha
gekorsflag, hvor en noget træt, ældre, 
tysk menig rakte en raslebøsse frem og 
bad om »eine Spende für unsere Solda
ten«! Far gav mig en 2 krone, som jeg 
smilende stak ned i sprækken. Han tak
kede pænt og viste vejen til »Dem Wer
bungslokal« med ordene: »Glück auf«! 
So einen zackigen Jungen können wir 
gut gebrauchen. »’Wirst bestimmt Kaf- 
au«!

Far forklarede mig, at KV (udtalt 
Kafau) bebød »Kriegsverwendungs
fähig«, altså egnet til krig, medens GV 
(Gefau) betød »Garnisonsverwen
dungsfähig«, egnet til kassernetjeneste 
eller »Arbeitsdienst«. (UV, Ufau) skul
le jeg ønske mig, idet det betød »Unver
wendungsfähig«, uanvendelig, kasse
ret!

Lokalet var halvfyldt med civilklæd
te mænd. Kvinder og børn, velsagtens 
pårørende, sad langs den ene væg, hvor 
det obligate billede af »Der Führer« var 
ophængt. En kø af mændene stod foran 
et bord, hvor to soldater i henholdsvis 
sort og grøn uniform var beskæftiget 
med at modtage og udfylde papirer.

Til en begyndelse stillede jeg mig ba
gest i køen, men da en foranstående 

mand på dansk spøgefuldt hilste og 
spurgte: »Nå, hvad er dog det for en 
uniform?«, måtte jeg tage mig sammen 
og nøjes med at se uforstående på ham 
og følge fars råd fra før. Jeg gik uden 
om køen, stillede mig i retstilling foran 
den sortklædte ved bordet og meldte: 
»Herr Leutnant, ich bin deutscher 
Staatsangehöriger und melde mich zur 
Musterung nach Befehl des Oberkom
mandos!« Samtidigt lagde jeg mine pa
pirer frem.

Det virkede. Han læste straks min til
kaldelse, sagde »Einen Augenblick« og 
gik ind i lokalet ved siden af. Kort efter 
vendte han tilbage, gav mig den påteg- 
nede indkaldelse og lukkede mig ind i 
omklædningsrummet med ordene: 
»Ganz ausziehen und abwarten«!

Der sad allerede to halvnøgne herrer, 
klar til at smide underbukserne og til at 
gå ind i sessionslokalet. Ingen sagde et 
ord. Kun et nik os imellem. Jeg havde 
lige nået underbukserne, da døren til 
kommissionen gik op og en ung »nu
dist« kom ind. Bag ham stod en bred
stammet Wehrmachtssergent med sik- 
kehedspolitiets halvmåneskilt i en 
kæde på brystet. »Der nächste, Jürgen 
Otto Heinz Crüger. Unterhose abneh
men«! Chokeret flåede jeg den sidste 
trævl af, greb mit papir i højre hånd og 
tumlede efter »kædemanden«!

Der sad de så, herrer over mit liv, tre 
»grønne«, en »sort« og en i hvid kittel - 4 
skaldepander, én kasket samt én med 
monokel og Hitlerbørste! Med papiret 
som figenblad trådte jeg helt frem til 
bordets kant foran den tilsyneladende 
højest dekorerede figur og rakte mit 
papir frem - blottede mig derved uhjæl
peligt og gav Hitlerhilsen med venstre 
arm. »Zurücktreten« råbte »kædehun
den« omgående, hvorpå jeg vendte om 
i én bevægelse, men tabte papiret på 
gulvet. Idet jeg bukkede mig, stadig 
med løftet venstre arm og samlede pa
piret op med højre hånd, vendte jeg i 
nogle frygtelige øjeblikke min bare mås 
mod de høje herrer, mest i retning af 
den »skæggede monokel«. »Benehmen 
Sie sich doch« snerrede sergenten, tog 
mit papir og lagde det foran netop »mo- 
noklen«, som åbenbart havde mest at 
skulle have sagt.

Jeg rettede mig noget forskrækket 
op og undskyldte min nervøsitet. 
»Schon gut« sagde den fede i midten, 
»Wir haben schlimmeres erlebt«! Efter 
nogen tavshed, mumlen og papirraslen 

kom »kittelmanden«, en ældre, noget 
sur stabslæge frem og studerede min 
lidt slappe, krumryggede og kalve
knæede platfodsfigur. »Hm, hm, - also 
Plattfüssler, Kniearthrose, astmatisch« 
mumlede han. »Und wie ist es mit Ih
ren Geschlecht«? - »Rein arisch Herr 
Stabsartzt« svarede jeg straks, idet jeg 
mente, at han spurgte, om min slægt 
var fri for jødisk blod. Men dels havde 
jeg misforstået ham, idet han mente 
Geschlechtskrankheiten (kønssyg
domme), dels havde jeg nok snuppet 
stavelserne af, så det lød, som om jeg 
sagde: »Rein Arsch« - hvilket kan bety
de: Op ir.... eller det rene 1. ..

Vrede miner! - »Wass haben Sie da 
gesagt«?! Jeg fattede hurtigt galoppen, 
forklarede og bad om undskyldning. 
Ak, nu havde jeg vel brændt mine ski
be? Men nej. Mirakuløst syntes der at 
råde en vis humor i »klubben«. Man 
trak på smilebåndet. Jeg var heldig!

Jeg hvæsede, da han lyttede på lun
gerne og gav mig, da han borede finge
ren ind i lysken og »kunne« hverken nå 
gulvet med hænderne eller lave dyb 
knæbøjning. - »Har De mange smerter 
i knæene«? - »Kun forbigående Herr 
Stabsartzt. Når jeg hviler mig, går de 
væk. Det samme gælder min asthma. 
Det er intet problem«. - »Væder de Sen
gen hver nat«? - »Slet ikke Herr Stab
sartzt, højst to gange om ugen. Jeg bru
ger ble, så det er et lille problem«. - »De 
angives at være mørkeræd. Hvordan 
ytrer det sig«!? - »Jeg kan ikke orientere 
mig i mørke og ser huller eller spidse 
ting på min vej, og jeg frygter et over
fald, men har jeg min lommelygte hos 
mig er det slet ikke noget problem«!

Omsider satte lægen sig igen, og man 
mumlede indbyrdes. Så spurgte »mo- 
noklen« om jeg selv mente, jeg var eg
net som soldat og hvilken våbenart, jeg 
i givet fald foretrak at blive indrulleret 
i. Nærmest instinktivt valgte jeg det for 
mig mest uegnede og skrappeste - in
fanteriet og bemærkede med stolt 
mine, at dér var man fjenden nærmest.

- Tavshed! - Jeg frygtede, jeg havde 
overspillet. - Men nej! »Børsten« så helt 
velvillig ud og »kasketten« nikkede og 
udbrød: »Junger Mann, wie wollen Sie 
überhaupt marschieren«? - »Zu Befehl 
Herr Oberst, wenn es schlimm wird, 
fahre ich bloss eine Weile mit dem 
Kübelwagen (den senere folkevogn). 
Die Armee ist doch sehr motorisiert«!

Nu fulgte den åbenbart endelige 
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drøftelse, og »monokel-børsten« sagde 
så ligefrem trøstende de herlige ord: 
»Sie sind noch jung, nur 17 Jahre. Sie 
haben eine gute Einstellung, aber vor
läufig sind Sie G V (Gefau) und werden 
im nächsten Jahr vielleicht zum Kaser
nen- oder Arbeitsdienst eingezogen«. 
Jeg lød skuffet, men svarede »Wie be
fohlen Herr Oberst, ich mache mit, 
wenn auch als letzte Reserve«! ! - 
»Schon gut« vinkede han mig nu af - 
»Bei uns kann von letzter Reserve nie 
Rede werden«!

Selv »kædehunden« gav mig et skul
derklap, og inderlig fornøjet klædte jeg 
mig på og fortalte far (med forsigtig 
bedrøvet mine) om det gode resulat. - 
På vej ud gennem porten fik veteranen 
med samlebøssen igen en daler og et for 
ham uforståeligt: »Guten heute, Leu
te«! til afsked.

Jeg lod det hurtigt bag mig og havde 
igen en herlig skoletid, men da jeg hav
de det allerbedst, var blevet præfekt på 
»stalden« med min ven Heidemann og 
havde oplevet at være »sekretær og 
sandstryger« ved fugleskydningen, 
faldt hammeren igen: Jeg blev indkaldt 
til arbejde ved luftforsvaret i Aalborg! 
Midt i oktober, hvor de allierede stod 
foran Rhinen. - Med en masse gode 
menenskers hjælp gik jeg »under jor
den«, hvor min »karriere« over skov
brug, landvæsen og modstandsbevæ
gelse førte mig til et mindre behageligt 
ophold på Politigården og Vestre 
Fængsel fra den 7. marts til kapitula
tionen ------men det er en helt anden 
historie..!

□

Skrevet om 
Herlufsholm
I bladet Nyt fra Danmark er der 
12.03.92 flere artikler med det formål 
at orientere udlandsdanskere om de for
liggende muligheder for at sende deres 
børn hjem til Danmark med henblik 
på, at de kan få en skoleuddannelse dér. 
Vægten lægges på orientering om gym
nasieskolerne.

I en artikel fortælles der om gym- 
nasiegrenene, herunder om valgfags
ordningen. En anden artikel redegør for 
resultatet af en undersøgelse, som en 
række skolefolk har gennemført for at få 
afdækket forskellene mellem skolerne i 

Danmark og i udlandet. Det fremhæ
ves, at danske skoler sætter eleven i cen
trum med medansvar for undervisnin
gens tilrettelæggelse og gennemførelse. 
Det nævnes, at der lægges vægt på kob
lingen til det konkrete, hvorved eleven 
lærer at finde dokumentation for på
stande og teorier. Man mener, at danske 
elever får gode sprogkundskaber og en 
god omverdenskundskab, som man ud
trykker sig. Færdigheder i skriftlig 
fremstilling får man dog bedre i ud
landet, vurderes det.

Det oplyses, at flere skoler tilbyder 
en internationalt orienteret uddannelse. 
Det skyldes det stadigt mere udviklede 
internationale samkvem.

Det forekommer naturligt, at man 
omtaler kostskolerne, hvoraf der er 13, 
7 offentlige og 6 private. Blandt de 3 
største kostafdelinger nævnes Herlufs
holms.

I en særlig artikel fortælles om Her
lufsholm på en sober og neutralt orien
terende måde.

* * *

Ekstra Bladet kørte i forsommeren en 
kampagne mod Herlufsholm med vægt 
på angreb på forstanderen. De af »Her- 
lovianeren«s læsere, som måtte have in
teresse for denne særegne journalistiske 
genre, vil sikkert kunne orientere sig på 
bibliotekernes avisarkiver.

* * *

Næstved Tidende oplyste 14.04.92 at 
stuehuset på ejendommen Sønderdræs- 
set ville blive nedrevet. Huset var den 
sidste af ejendommens bygninger, og 
forud for Næstved byråds ejendomsud
valgs tilladelse til denne foranstaltning 
var der gået en debat om dets beva
ringsværdighed.

* * *

Ugebladet Næstved skrev 03.03.92 i en 
leder meget positivt om Herlufsholms 
blad Kontakt, som er et forbindelsesled 
til omverdenen og specielt til foræl
drene. »Herlovianeren« har mange gan
ge fået tilladelse til at citere dette me
get læseværdige blad, og dets energiske 
ansvarshavende redaktør, lektor Mads 
Nielsen skriver i hvert af »Herloviane- 
ren«s numre en oplagt, orienterende ar
tikel om de nyeste udviklinger på sko
len. Den nævnte leder i Ugebladet 
Næstved fremkom i anledning af, at 
Kontakts nr. 50 udkom i februar. »Her
lovianeren« lykønsker og takker for 
frugtbart samarbejde. □

Tirsdags-frokost 
maj 92

Af H. Slott Jensen (’64)

Maj fik en frokost i »Hallen« og 
tidens det mildeste vejrlig 

atter vor formand var med os og 
sad her ved bordet det runde 

antallet gjorde at bordet i midten 
var til vort menuvalg.

Kortet som viste os retter at væl
ge med øl og så drammen 

var som da altid af fineste slags 
og for dette der roses 

Spis her: hver gang er der dagens 
specialer, som gerne kan vælges.

Husk nu det vanlige skrevne om 
samfundets tirdsag ved tolv-slag. 
Første i måned af tirsdage, klok

ken er tolv: det er frokost. 
Krøniken skrives med navne

træk, anført af alle som spiste.

Krydre man kan med fortælling 
om skole samt fortid og nutid 

Herlovianske specialer - fornøje
lig stund midt på dagen.

Legaterne
Der er i år fra Herbert Rouenville og Hustrus 
Legat samt fra Herlovianersamfundets egne 
midler uddelt kr. 76.000 til Herlovianersamfun
dets medlemmer.

I alt modtog legatbestyrelsen 45 ansøgninger, 
hvoraf vi uddelte beløb på henholdsvis kr. 2.000 
og kr. 2.500 til 35 studerende.

Vi beklager den lange ekspeditionstid på det 
rent praktiske område med at få udsendt penge
ne, - dette er dels begrundet i en overdragelses
procedure fra gammel kasserer til ny kasserer, - 
dels at både kasserer og legatudvalgsformand 
har en travl hverdag, hvor vi må »knibe« vore pri
vate gøremål ind i de små åndehuller, der ind
imellem byder sig!

Der har i år været et overvældende antal ansø
gere, og det er kun beklageligt, at vi ikke har kun
net tilgodese alle ansøgere med et stort beløb. At 
der alligevel har kunnet uddeles så stort et antal 
portioner, skyldes naturligvis vore faste legater, 
men også at vi har modtaget yderligere midler 
fra en hel del medlemmer, som har været flinke 
til at indbetale ekstra kroner via medlemsop
krævningerne. Det vil vi gerne i denne anledning 
sige tak for, og opfordre alle, der har mulighed for 
det, til at betænke vore studerende medlemmer 
med et ekstrabeløb, - det varmer i en »kold« tid.

Aase Randstoft (’74) 
Formand for legatudvalget
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EF-observatør
Af Per Beyer Hvalkof (’55) - Primo maj 1992

Den 2. september 1991 fik jeg min sjet
te chance for at deltage i en fredsbeva
rende operation. Denne gang var det 
ikke for FN, nej, det gjaldt European 
Community Monitor Mission Yugosla
via (ECMM). Efter knap halvanden 
måneds stand by ankom jeg endelig til 
Zagreb den 15. oktober.

Da læserne formodes at kende bag
grunden for situationen i Jugoslavien, 
skal jeg kun rent summarisk gøre rede 
for det, som jeg betragter som hovedår
sagerne for konflikten mellem Kroatien 
og Serbien (her repræsenteret ved For
bundshæren, i daglig tale kaldet JNA): 
1) Århundreders etniske og religiøse 
uoverensstemmelser. 2) Oprettelsen af 
Militærkroatien under Østrig-Ungarn, 
hvorved det serbiske mindretal blev 
etableret. 3) Det nazistiske Kroatiens 
masseudryddelse af serbere under 2. 
Verdenskrig samt 4) De serbiske politi
ske lederes og generalers frygt for at 
miste egne privilegier, de rigere delsta
ter i nord samt adgangen til havet.

ECMM var ledet af en hollandsk 
ambassadør og havde en fortrinsvis hol
landsk administration. Observatørerne 
(monitorerne) kom fra alle EF-lande 
plus fra Canada, Polen, Sverige og 
Tjekkoslovakiet, og flokken på lidt over 

Per Beyer 
Hvalkof (’55) 

Født den 8. september 1936. 
Løjtnant af reserven, Bornholms 

Værn 1957.
Lærereksamen.

Major af reserven 1975.
Ca. 10 års tjeneste i følgende fem 
fredsbevarende FN-operationer i 
tiden fra 1961 til 1990:Unefl, 
Unipom, Untso, Unmogipog 

Unimog. Nu Fn observatør i Bos
nien.

Degn og bonde i Vendssyssel

200 (Okt 91) var en guddommelig 
blanding af diplomater, andre civile tje- 
nestemænd, civilforsvarsfolk samt offi
cerer af linien og reserven alle klædt i 
mejeritøj. Dertil kom teknikere, chauf
fører, sekretærer, piloter m.fl. udklædt 
på lignende praktiske vis. Enhver inter
national organisation af denne art er 
vanskelig at opbygge, således også her, 
men langt den overvejende del af delta
gerne havde viljen og entusiasmen, og 
trods fødselsvanskelighederne, så er jeg 
helt overbevist om, at man kan takke 
ECMM for at FN i dag er på vej ind, 
og at langt, langt værre ting ikke er 
sket, selv om grusomhederne har nået 
et uhyggeligt omfang. Ud over staben 
var observatørerne opdelt i teams hvert 
bestående af tre personer af forskellig 
nationalitet. Hvis to eller flere teams 
arbejdede sammen på en mission (op
gave) havde den ene teamleader ansva
ret for operationen. - Den danske dele
gation bestod af 22 observatører, der 
alle var linie - eller reserveofficerer, og 
på grund af skæbnens tilskikkelser blev 
jeg delegationschef tre dage efter min 
ankomst.

Missionens opgave var at overvåge 
den gældende våbenstilstandsoverens
komst (observere, melde, mægle), at fo

restå evakuation af JNA kaserner, ba
ser og troppernes familier fra kroatisk 
område, at få veje ryddet og åbnet, at 
bistå ved evakuation af civile, syge så
rede og samarbejde med civile hjælpe
organisationer om disse sidste og andre 
humanitære opgaver. Den grundlæg
gende filosofi var at de to parter selv 
skulle forhandle sig frem til en løsning 
af problemerne med os som fødsels
hjælpere og vidner. Der måtte både 
bremses og skubbes og enkelte gange 
slås i bordet.

Karlovac. Efter et par rimelig kedeli
ge dage i Zagreb lykkedes det mig med 
meget kort varsel at komme med som 
føl på min første mission (opgave eller 
operation i marken). To teams skulle 
eskortere den sidste JNA-konvoj fra 
den store Borongaj Kaserne i Zagreb til 
JNA konrolleret område syd for Karlo
vac. Uden mulighed for briefing sprang 
jeg iført min hvide skjorte og portør
bukserne uden baglommer (meget 
upraktisk) op bag i en lille Iveco-truck. 
Ved ankomsten til kasernen, hvor mi
nerne først skulle flyttes ved indgan
gen, konstaterede jeg følgende: 1. Det 
team, der havde kommandoen, beslut
tede sig til at køre bagerst i konvojen 
(no comments). 2 Mit team bestod kun 
af to mand, hvoraf den ene besluttede 
sig til at slutte sig til det ansvarlige 
team, så pist væk var han. 3. Den til
bageværende observatør havde kun væ
ret i missionen i tre dage ligesom jeg, og 
han havde aldrig prøvet noget sådant 
før. 4. konvojen skulle bestå af 90 køre
tøjer, men der var 150 læsset med solda
ter, våben, ammunition etc. inklusive 
private biler med kvinder og børn. 5. 
Min teamleader vidste, at konvojen 
skulle føres til Karlovac, og at vi skulle 
stoppe ved motorvejsafkørslen til denne 
by. Herfra skulle det kroatiske politi 
alene eskortere konvojen gennem byen 
frem til JNA’s forreste linier nogle kilo
meter mod syd. Alt dette var en aftale 
med de øverste militære myndigheder 
på begge sider. Kort havde vi ikke, men 
vi vidste at Karlovac lå mod sydvest, 
men hvor langt?

Kl. 10.40 kørte vi ud af kasernen. 
Kroatiske politibiler med blinkende blå 
lys sluttede op om kolonnen, og med en 
hastighed af 30 km i timen sneglede vi 
os af byen til autoputten (motorvejen). 
Alt gik fint, - ingen gjorde vrøvl over de 
60 ekstra køretøjer. I nærheden af luft
havnen faldt et par artillerigranater
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nogle hundrede meter til højre for os - 
ingen problemer, men kort efter brød et 
køretøj sammen. Reparation umulig - 
mandskab og materiel op på andre 
overfyldte køretøjer og vraget ud i ra
batten. Lidt senere gentog dette sig 
med samme resultat. En i forvejen sår
bar kolonne er endnu mere udsat ved 
slige hændelser. JNA-soldaterne var 
nervøse, thi der var ustachier i området 
Ustachier er fanatiske kroatiske natio
nalister, der er klædt i sorte uniformer 
og med håndgranater i alle knaphuller
ne, indianerklippede eller glatbarbere
de på toppen og gerne med ørenringe 
og helst flere håndvåben. Nogen rigtige 
Rambotyper. Njema problema. Efter 
tre timers forløb nåede vi afkørslen til 
Karlovac lige i byens nordkant. Vi stop
pede som beordret, de første 30 køre
tøjer fortsatte ned ad den smalle af- 
kørselsvej, og så stoppede alt. Tungt ar
tilleri lagde spærreild lige for næsen af 
os.

Konvojen var fanget i en fælde. Vi 

meldte omgående til Zagreb og an
modede højere magter om at intervene
re på begge sider. Artilleriilden holdt 
op efter ca. et kvarter, hvorefter jeg gik 
frem til det forreste køretøj for at be
dømme situationen. Alt var OK, med 
undtagelse af at vejen foran var spæk
ket med panserminer. Ingen mulighed 
for kontakt med de kroatiske styrker på 
den anden side. Tilbage til bilen for at 
anmode vort hovedkvarter i Zagreb om 
yderligere assistance for at få løst dette 
problem på højere niveau. I mellemti
den begyndte chetnikker at skyde med 
håndvåben ude til højre for os. Chet
nikker er ustachiernes serbiske mod
stykker. Forskellen i det ydre består i at 
de har khakiuniformer og i, at de er 
skæggede og langhårede, så man ikke 
kan se, om de har ørenringe. - Det blev 
ved støjen. Den serbiske JNA-oberst, 
der havde kommandoen over konvojen, 
blev alvorligt bekymret, da det kroati
ske politi forsvandt lige før mørkefald. 
Han erklærede, at så længe de hvid

klædte observatører blev på stedet og 
repræsenterede det internationale sam
funds øjne, ville intet ske. I modsat fald 
frygtede han en massakre. Vi berolige
de ham med, at vi under ingen omstæn
digheder fjernede os før konvojen var 
sikkert igennem - Tydelig lettelse. Efter 
dels at have fået bekræftet, at det af 
fortsat totalt uforståelige grunde var 
JNA artilleriild, der var faldet foran os, 
og efter flittig brug af biltelefon og an
dre hjælpemidler, løftede kroaterne en
delig minerne ved 19-tiden. Politiet 
kom tilbage, og efter mange taksigelser 
fra JNA-folkenes side kom konvojen 
sikkert igennem byen og over til deres 
egne uden yderligere problemer. Da vi 
var sikre på at alt var i orden, vendte vi 
næsen mod Zagreb, hvor vi var 12 ti
mer efter starten. Jeg var gennemblødt 
og havde hele dagen frosset som en lille 
hund i en tynd snor. Men jeg var godt 
tilpas efter den bedste dag i missionen 
indtil da.

Fortsættes
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Tirsdagsfrokoster
juni, juli, aug., sep. 92

Af H. Slott Jensen (’64)

Jeg deltog i juni. Det var jo på 
EF-afstemningsdagen, men de 
fremmødte var enige om, at Her
lufsholm langt overgår EF i tra
ditioner. Resultatet af afstem
ningen var ikke kendt endnu.
Det glæder mig, at historien om 
»MÅSEN« har skabt debat. Jeg 
vil udspørge imorgen, hvorvidt 
en forklaring kan gives!

Den 1. september var den første 
regnfulde tirsdag i lang tid kun få 
dage efter Fugleskydningen, som 
alle de som havde været der fandt 
yderst vellykket. I sommer (juli) 
har der været afholdt frokost i 
»Grøften« i Tivoli og atter igen i 
»Tivolihallen« i august.
Idag var 7 deltagere mødt, der
iblandt E. Møller (VI 21), der var 
absolut alderspræsident og hæ
dersmand, som havde fulgt sko
lens råd om praktiske udfordrin
ger. Et lykkeligt råd, synes det. 
Har ført til en lang udlandstilvæ
relse, men vi er heldigvis ikke 
glemt.
Formanden fandtes også ved bor
det. Gjorde rede for Herlovianer- 
samfundets status.
Det lykkedes ikke at kaste nyt lys 
i debatten om »Måsen«, men det 
er glædeligt, at der altså er givet 
anledning til debat, i dette tilfæl
de altså om øgenavne.
Linder mødet åbenbaredes det 
(Schur V 44), at den altid efterly
ste frokostprotokol fra før 1974 
var kommet til veje, den opbeva
res nu på Heis’s kontor i boksen 
ved siden af Fugleskydnings pro
tokollen.
Som tidligere måtte man efter
spørge yngre deltagere i dette for
nøjelige frokostarrangement. Nu 
er det dog dagen, hvor alle ud
dannelser sætter igang efter som
merferien.

Slott (’64)

Mindeord

Rektor
Oluf Müller
Af Thorbjørn Dons Borch (’R38)

I nr. 77 var der i Personalia under 1930 
en kort meddelelse om, at fhv. rektor 
Oluf Müller var død den 22.12.91.

Jeg havde troet, at andre, der stod 
ham endnu nærmere, havde ristet ham 
den rune, han fortjener, men øjensynligt 
er de gener, der dannede hans eget be
skedne væsen og stilfærdige autoritet, 
gået videre i slægten.

Mit første møde med Oluf Müller 
daterer sig til november 1951, da jeg 
midt i et kursusår flyttede til Odense, 
og ved hans imødekommenhed kunne 
færdiggøre en nyspr. studentereksamen 
på Fyns Studenterkursus, som han var 
blevet leder af i 1946.

Hans fag var matematik og fysik, så 
det berørte ikke mig, at den eneste af
ten om året, hvor han ikke mødte på 
kursus, var den 14. januar - men jeg vid
ste hvorfor.

Oluf Müller var Herlovianer med 
stort H og usvigelig sikker deltager i 
Fyenske Herlovianeres Trollefest, der - 
som bekendt - etableredes under besæt
telsen og fortsatte rundt omkring i tal
rige herlovianerhjem, også i hans og 
hans hustru Alices smukke omgivelser, 
indtil festen i 1986 måtte aflyses på 
grund af manglende tilslutning.

Min adkomst til at skrive disse min
deord er dels den at være hans gamle 
elev, dels de mange gode timer blandt 
fyenske herlovianere, men sidst og ikke 
mindst trangen til at give udtryk for 
glæden over, at det blev Oluf Müller 
forundt at se sit livsværk gro fra en uhy
re beskeden start (vi var ialt 9 studenter 
årgang ’52) til at blive dag- og aftenkur
sus, som 25 år senere talte 177 dimit
tender.

Oluf Müller omfattede Herlufsholm 
med en enestående og trofast kærlighed 
og forsømte sjældent fugleskydningen 
og samværet med gamle kammerater. 
En søn måtte nødvendigvis frekventere 
hans egen skole, en anden, Axel, er stu
dent fra Herlufsholm (’60) og naturlig
vis er datteren, Sonja Heineke, gift 
med en gi. herlovianer (’60).

Et hjerte, der bankede varmt for vor 
gamle skole, slår ikke mere, men vi, der 
mødte hans stilfærdige og interesserede 
medleven i vor tilværelse, vil mindes 
ham længe. □

Mindeord

Krup er død
Af Henrik Hertig (’33)

Preben Juhl Krarup, født d. 16. maj 
1917, døde efter et slagtilfælde d. 27. 
juli 1992, kun få dage efter at han og 
hans kone havde tilbragt en hyggelig 
aften hos os. Når jeg kaldte ham Krup, 
så folk uforstående ud, men efterhån
den gik det dog op for vore kammerater 
i Maribo Rotary Klub, at det var Kra
rup, jeg mente, sagføreren, der ikke øn
skede sig tituleret advokat.

Krups ældre broder Thure havde jeg 
truffet, før jeg selv kom på Herlufsholm 
- han var allerede avanceret til 7. klasse, 
da jeg i 1930 slap ind i 5. (= Ig), og så 
blev det jo Preben, der blev til Krup for 
mig. Han gik da i 3. klasse, og da jeg 
var nået op til 7., kom han på mit bord
hold. Så så vi i mange år ikke ret meget 
til hinanden, men da jeg i 1960 som an
søger til det ledige rektorat blev kaldt 
til samtale i Maribo, forekom det mig 
helt selvfølgeligt at indhente oplysning 
om overnatningsmulighederne ved en 
opringning til sagfører Krup. »Det er 
hos mig!« lød det omgående svar, og så
ledes kom jeg - endnu før det afgørende 
forhør i den lokale skolekommission - 
ind i det mærkelige hus midt i Maribo, 
med have fra Vestergade helt ned til 
domkirken og med 11 naboer langs 
hver side. Det var Krups barndoms
hjem, lidet praktisk og umådelig hyg
geligt, pietetsfuldt holdt i hævd af pe
bersvenden, der lige så rodfæstet førte 
faderens sagførerforretning videre fra 
det gule forhus ud til gaden. Også som 
branddirektør og auktionsleder.

Da jeg efter min udnævnelse solede 
mig på færgen fra Langeland til Nak
skov, på vej til mit første møde med læ
rerkollegiet, kaldte højttaleren mig 
pludselig op på kommandobroen, hvor 
kaptajnen overrakte mig et telegram, 
som bød mig velkommen til Lolland. 
Sådan var Krup!
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Fra min deltagelse i de fynske herlo- 
vianeres årlige Trolleaftner vidste jeg, 
hvor inspirerende det kan være at mø
des med kammerater af både ældre og 
yngre årgange end dem, der var diple 
lige i ens egen tid. Det viste sig, at Krup 
havde forsøgt noget lignende på Lol
land-Falster, men det var sygnet hen 
igen. Med ham som den lokalkendte 
sammensvor vi os nu med den milde 
stiftamtmand Frederik Reventlow(’lO) 
om at samle herlovianerne i Maribo 
amt hver 14. januar, og det lykkedes så 

godt, at vi først måtte give op efter 
mere end en snes festlige Trolleaftner 
hos gæstfrie værter overalt i vor lands
del.

Herlufsholms studenter af årgang 
1935 holdt sammen gennem alle årene. 
Ofte mødtes de til Krups fødselsdag d. 
16. maj i hans smukke fredelige have. 
Tre af dem var, tillige med andre herlo- 
vianere, med i den store forsamling, der 
havde indfundet sig i Maribo domkirke 
for at tage afsked med bysbarnet Pre
ben Juhl Krarup. □

TAK 
til alle indsendere af 
stof til personalia. 

Jeres - gerne tieres - 
indsats skaber 

rubrikken.
Redaktionen.

Personalia
1914
Dommer Helge Friis Jespersen af
gik 24.07.92 ved døden, 97 år gam
mel. Friis Jespersen blev juridisk 
kandidat i 1921, var 1922-1936 
dommerfuldmægtig i Bjerre-Hat- 
ting m.fl. herreder, og i 1936-46 i 
Fredericia. I 1946 blev han dom
mer i Frøs herred, hvor han var ind
til afskeden i 1965. Fra 1954 lagdes 
til det sidste embede tillige Nørre- 
Rangstrup herred og en del af Hvi- 
ding herred. Friis Jespersen var al
tid meget glad for sin gamle skole 
og var til sin død ivrigt interesseret 
medlem af Herlovianersamfunet 
(faldt af tekniske grunde desværre 
ud af de sidste to udgaver af med
lemslisten). Han skrev gerne til 
»Herlovianeren« - sidste gang i nr. 
78, det sidst udkomne før nærvæ
rende. De sidste mange år boede 
Friis Jespersen på Vemmetofte 
Kloster.

1918
Direktør Jørgen Ove-Petersen fyld
te 16.06.92 90 år. Han blev som 20- 
årig ansat som forvalter i korn- og 
foderstoffirmaet Wilhelm Smith i 
Næstved. Han forblev dér gennem 
alle sine 47 erhvervsaktive år, slut
tende i direktionen. Firmaet blev i 
1957 overtaget af Superfos, og J. 
Ove-Petersen fulgte da med. Han 
sidder år efter år sammen med sin 
kone på første række i Nordre Kors
arm, når Trollemorgenens traditio
nelle højtidelighed afvikles, og han 
er blandt de første gammelherlovia- 
nere, der slutter op i processionen. 
Og en fugleskydning uden hans del
tagelse er næppe forekommet i 
mange år.

Hvad bliver 
dog 
det næste?

1921
Landsretssagfører Mogens' Scha
umburg-Müller fyldte 13.05.92 90 
år. Cand. jur. i 1929. Han slog sig i 
1936 ned i Haslev, hvor han virkede 
som advokat i over 40 år og først 
trak sig tilbage i 75 års alderen.

1926
I den store og smukke bog »Fre
densborg, en skildring af slotsbyen 
gennem tiderne«, som Fredens- 
borg-Humlebæk kommune udgav i 
anledning af regentparrets sølvbryl
lup, skriver professor, dr. phil. Fre
derik J. Billeskov Jansen om »Dig
ternes Fredensborg« (Klopstock, 
Kierkegaard, Paludan-Müller og 
Drachmann). Politikens Kronik af 
15.05.92 var også skrevet af Bille
skov Jansen. Den bringer fyldige 
oplysninger om de seneste års man
ge gode oversættelser, som gør litte
raturen grænseoverskridende såvel 
som tidsoverskridende. Her omta
les ikke blot oversættelser til dansk, 
som eksempelvis den lettiske An
drejs Pumpurs »Bjørnedræberen« 
og den franske Chretien de Troyes’ 
»Løveridderen«. Der nævnes også et 
under udgivelse værende, fransk
sproget værk om den europæiske lit
terære arv, hvilket værks nye, tredie 
bind afdækker vore keltiske og ger
manske rødder, herunder den æld
ste litteratur, englænderne og nord
boerne. Endelig omtaler Billeskov 
Jansen, at den danske professor ved 
Seattle-universitetet, Sven H. Ros
sel, har skabt forlaget Mermaid 
Press, hvor dansk litteratur, såvel 
klassisk som moderne, bringes i 
kvalificerede oversættelser. Samme 
dag, 15.05.92, bragte det norske 

blad Aftenposten et interview med 
Billeskov Jansen. Det fremgår bl.a., 
at der i november d.å. skal afholdes 
et tre dages seminar i Norge om Bil
leskov Jansens forskerindsats. Han 
blev i 1981 æresdoktor ved universi
tetet i Oslo. Endelig skal nævnes, at 
Fyens Stiftstidende 11.07.92 - og 
senere de andre »Stifter« - bragte en 
Billeskov Jansen kronik, som bragte 
en bedømmelse af et godt 1000 si
ders fransk værk om samtlige litte
rære nobelpristagere 1901-1991, 
altså 90. (Les prix Nobel). Åh jo, 
det må også nævnes, at 12.08.92, på 
digteren Hans Hartvig Seedorffs 
100 års fødselsdag, talte Billeskov 
Jansen om denne.

1929
Mogens Andreassen Fonden, nav
net efter professor, dr. med. Mo
gens Andreassen, har uddelt 
160.000 kr. til lever- og tarmforsk
ning.

1930
Overlæge Knud Biering-Sørensen 
fyldte medio august d.å. 80 år. Han 
blev kandidat i 1937 og specialise
rede sig i børnesygdomme. Fra 
1951 til pensioneringen var Bie
ring-Sørensen ansat ved Køben
havns Kommune som overlæge i 
Børneværnet.

1933
Forhenværende apoteker Lars V. 
Ammitzbøll er død, 78 år gammel. 
Han blev discipel på apoteket i Hol
stebro, kom nogle år til Als, derpå 
til Fredericia, for så i 1963 at få be
villing til at drive Ferritslev Apotek.

1935
Sagfører Preben Krarup fyldte 
16.05.92 75 år. Han døde kort efter. 
Se nekrolog andetsteds.

1940
Forhenværende kommunaldirektør 
Poul Adam Tvede afgik 12.06.92 

ved døden. Efter sin juridiske em
bedseksamen i 1946 blev han ansat 
ved magistraten i København. 1 sit 
mangeårige virke her blev det især 
kommunens kulturforvaltning, han 
kom til at beskæftige sig med. Såle
des var han igangsætter og øverste 
leder af den årlige, omfattende 
sommerunderholdning. Endvidere 
øvede han en stor indsats i husleje
nævnet, i sager vedr. skolebyggeri, 
og i forskelligt bestyrelsesarbejde: 
Museumsrådet for København og 
Frederiksberg, Træningsskolen for 
unge Arbejdsledige, Håndarbej
dets Fremmes skole. Øresundsrådet 
m.m.m.

1942
05 05.92 kunne civilingeniør Chri
stian Arnstedt som formand for 
FLS Industries aflægge beretning 
om 1991 s rekordresultat.

Forpagter, cand. polyt. Iver baron 
Reedtz-Thott har skrevet et indlæg, 
blandt mange, i Berlingske Tidende 
om landbrugets situation. Han ud
taler, at svineavlen har udviklet sig 
til en industrigren, i virkeligheden 
løsrevet fra det øvrige landbrug. 
Dette sker på bekostning af plante
avlen, som åbenlyst diskrimineres. 
Erhvervet er så udmarvet økono
misk, at et enkelt tørkeår kan give 
det dødsstødet. Man kan tale om 
mordet på Europas bønder. Det 
skal også nævnes, at Berlingske Ti
dende 05.04.92 bragte et portræt af 
Reedtz-Thott, netop på baggrund 
af hans omfattende virksomhed 
som læserbrevsskribent.

Arkitekt Paul Anker Ammentorp 
er afgået ved døden. Ammentorp 
tegnede sammen med Peer Haubro 
flere rundskuehuse i midten af 
50’erne. Senere tegnede de mange 
enfamiliehuse. Ammentorp tegne
de også Hørsholmhallen og Brønd- 
byhallen. Han var i skoletiden en 
meget dygtig sportsmand og beva
rede sportsinteressen gennem hele 
livet. Det blev især ishockey, som 
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kom til at optage ham, og han var 
en overgang landsformand og inter
national anerkendt ekspert. Han 
var i årevis den drivende kraft i de 
festlige fik-fak turneringer i Char- 
lottcnlund Skov.

1943
Direktør Ebbe Jørgen Broe Chri
stensen fratrådte i begyndelsen af 
juni 1992 som formand for Hafnia 
Holding A/S, men forblev i besty
relsen til udgangen af august. Chri
stensen blev uddannet som civilin
geniør og fik en lang række ansæt
telser og tillidsposter inden for 
dansk erhvervsliv, inden han for 
nogle år siden flyttede til England. 
Nogle af disse hverv har han stadig 
beholdt. Han er medlem af Akade
miet for de tekniske Videnskaber. 
Portrætteret, bl.a. i Politiken 
13.05.92 og i Berlingske Tidende 
18.07.92.

Vort æresmedlem, chefredaktør 
Kaj Dorph-Petersen, vil deltage 
som køkkenskriver, når TV2 fra 
september til december hver fjor
tende dag bringer et madlavnings
program.

1945
Christian lensgreve Lerche-Ler- 
chenborg, som er blevet kammer
herre, har hos Bruun Rasmussens 
Kunstauktioner afhændet sin me
get store møntsamling.

1946
TV2 programmet Højlunds For
samlingshus sendtes 11.02.92 fra 
Herlufsholm. Godsejer, kammer
herre Erik Dinesen deltog i debat
ten om jagt. Modstanderne havde 
det med jagt som præsten med syn
den, nærmest imod. Med Erik Di
nesen har bladet Dansk Landbrug 
bragt et længere interview om vilkå
rene lige nu for hans gods Kragerup 
og for landbruget generelt. Midt i 
70’erne ophørte kvægdriften på 
Kragerup, senere også svineproduk
tionen, og driften er nu baseret på 
planteavl. Medarbejderne holdes 
grundigt orienterede, der er et mini
mum af arbejdskraft og et maksi
mum af teknik og en utraditionel 
brug af kunstgødning. Generelt 
gælder, at et opgør med husmands
bevægelsen er uundgåeligt og nød
vendigt. Efter MacSharry-plancns 
fremkomst repræsenterer husmæn- 
dene og det øvrige landbrug to mod
satte, uforenelige holdninger. Dette 
er ikke gået op for landbrugets top 
på Axclborg. Husmændene henter 
størstedelen af deres husstandsind- 
skomst uden for landbruget, mens 
det øvrige landbrug går en økono
misk katastrofe i møde. Tilbage vil 
kun være nogle få svineproduccn- 
ter, der kan leve af erhvervet - og 
det er dem vel undt.

Direktør for De Danske Kongers 
Kronologiske Samling på Rosen
borg Mogens Bencard skrev i Ber
lingske Tidende for 08.07.92 om 
sine betænkeligheder ved planerne 
om at gøre voldgaderne til aflast
ningsgader. Øster Voldgade er en 
udpræget museumsgade, hvor man 
finder Rosenborg, Botanisk Muse
um, Geologisk Museum, Statens 
Museum for Kunst, og i øvrigt også 
Botanisk Have. En forøgelse af de 
kemiske og fysiske påvirkninger fra 
trafikken kan få betydelige konse
kvenser. I denne forbindelse bør 
også nævnes, at Bencard er forfat
ter til Rosenborg-museets nye bog, 
»Sølvmøbler«. Med sine 80 stykker 
har museet verdens største samling 
af sølvmøbler, knap 80 stykker. 
Næststørste samling er på kun en 
halv snes stykker og findes i Kreml. 
Der er en særudstilling af sølvmøb
ler i Kommandantboligen ved Ro
senborg året ud.

1948
Skovrider Jørgen Ulrik Wedel- 
Heinen er blevet udnævnt til Rid
der af I. grad af Dannebrogorde
nen.

1949
Professor, dr. econ. (svensk grad) 
Lars Matthiessen skrev 23.06.92 
Fyens Stiftstidendes kronik, »Dan
mark og EF efter 2. juni«. Han op
stiller fire løsningsmodeller. Som 
den for Danmark mest ugunstige 
udpeger han den, at de andre 11 
lande afviser en genforhandling af 
Maastricht-traktaten, hvorpå de 
gennemfører deres indbyrdes sam
arbejde i overensstemmelse med 
traktatens indhold, men på et nyt 
juridisk grundlag. Danmark vil da 
stå på et sidespor. Konsekvensen vil 
i bedste fald være, at Danmarks 
muligheder for at deltage i beslut
ningsprocessen i EF vil blive væ
sentligt ringere, end de var før 2. 
juni, uanset at EF-beslutningerne 
under alle omstændigheder vil på
virke danskernes hverdag.

Provst Henning Blauenfeldt i Ringe 
fyldte 15.07.92 60 år. Han blev teo
logisk kandidat i 1956. Efter en pe
riode som hjælpepræst i Ålborg, 
fulgt af en længere årrække, hvori 
han var kapellan i Birkerød, flytte
de han i 1974 til Ringe for at følge 
efter sin just afdøde far i embedet 
der. løvrigt var hans mor blevet 
præst samme sted i 1965. Ligesom 
faderen var provst, blev sønnen det 
også, i 1986. I 1987 udgav han en 
sangbog med 55 salmer og sange, 
hvoraf 31 var på nye melodier.

1951
Blandt mange andre publikationer 
bragte også Månedsmagasinet Er
hverv en fyldig omtale af regent
parrets sølvbryllup. Heri indgik et 

stort interview med hofmarskal lan 
Søren Haslund-Christensen, som i 
denne forbindelse betegnedes som 
chef for Danmarks fornemste »fir
ma«. Om Haslund-Christensens vir
ke ved denne og mange andre begi
venheder i kongehuset formodes 
gamle herlovianere at være rigeligt 
orienterede gennem andre medier 
end nærværende. Men at han også 
er aktiv på mange andre områder, 
fik man et godt eksempel på, da DR 
rapporterede fra Nationalmuseets 
genåbning efter en omfattende om
bygning: Over for Piet van Deurs 
redegjorde han i detaljer for fade
rens etnografica.

Journalist Johannes Busk Petersen 
fyldte primo juli 92 60 år. Fra 
1955-88 arbejdede Busk Petersen i 
dagbladsjournalistikken. Siden har 
han arbejdet free lance og som au
toriseret turistguide.

1953
Overlæge, dr. med. Hans Greger
sen har på den årlige nordiske kon
gres forgastroenterologer modtaget 
bidrag til sin forskning fra Smith 
Klcene Beecham Fonden.

1954
Godsejer Jon Krabbe medvirkede 
17.08. og 24.08.92 i DR TVs udsen
delse om dansk landbrug i dag. 
Dansk landbrug har før klaret sig 
ud af kriser ved at tænke utraditio
nelt - det kan vi også denne gang, 
udtalte Krabbe.

Civilingeniør, major Axel B. Aller, 
der de sidste halvandet år har været 
projektleder for Folkekirkens Nød
hjælps kurderaktion i Tyrkiet og i 
irakisk Kurdistan, tiltrådte 
10.09.92 som projektleder for Da
nish Cambodian Consortium med 
station i Battambang.

1955
Preben lensgreve Ahlefeldt-Laur- 
vig og lensgrevinde Brita har åbnet 
et slotsmuseum i Tranekær. Senere 
vil der blive anlagt en skulpturpark 
og en påfuglehave. Det er hensigten 
med disse foranstaltninger at træk
ke turister til Langeland. Endvidere 
kan nævnes, at P. Ahlefeldt-Laur- 
vig deltog i HKH Prinsens, HKH 
Kronprinsens og HKH Prins Joa
chims jagtrejse i februar måned til 
Malaysia. Med på turen var også 
hans to sønner, Christian (’84) og 
Ditlev (’85), samt endnu to herlo
vianere, Christian Gustav Casten- 
skjold (’85) og dennes broder Chri
stoffer (’86).

Generalmajor i hæren Claus Chri
stian Ahnfeldt-Mollerup er 
06.07.92 blevet udnævnt til Kom
mandør af Dannebrogordenen.

1957
BerlingskeTidende bragte 20.08.92 
et portræt af advokat Axel Kierke
gaard, som er den ene af de to advo
kater, der skal føre tilsyn med Haf
nia Holdings betalingsstandsnings
bo. Hans opgave er at sikre, at det 
nydannede Hafnia Holding af 1992 
tjener penge til kreditorerne hur
tigst muligt, f.eks. ved frasalg af 
aktiviteter. Der skrives iøvrigt: »I en 
branche, hvor folk gennemgående 
er belevne og velopdragne, siges 
Axel Kierkegaard at ligge et godt 
stykke over gennemsnittet«.

1958
I det kongelige Teaters skuespil
repertoire for den kommende sæson 
er planlagt I I forestillinger, heraf 
tre af danske dramatikere. Den 
største danske nyhed bliver »Schu
manns Nat« af Svend Holm.

1960
Adm. direktør Steen R. Krabbe 
fyldte 0l .06.92 50 år. Krabbes kar
riere er forløbet inden for shipping
branchen. Fra 1961 til 1988 var han 
ansat hos A. P. Møller. Han blev 
derefter direktør i dampskibssel
skaberne Norden og Orient. Blandt 
mange tillidshverv kan nævnes be
styrelsesposter i The Baltic Interna
tional Maritime Council, Dan
marks Rederiforening og Danske 
Rederes Retsværn.

Det svenske LIC Care har købt 
50% af N. C. Nielsen Holspitalsud- 
styr A/S, et selskab, som via N. C. 
Holding ejes 75% af cand, pharm. 
Lars Foghsgaard.

Professor, dr. med. Jes Olesen har i 
Berlingske Tidende ladet sig inter
viewe om en ny medicin. Imigran, 
som i forsøg har vist sig effektivt 
mod migræne i 80-90% af tilfælde- 
ne.

Grosserer Ove Andersen er blevet 
valgt til Det Danske Handelskam
mers nye formand fra 01.06.92. 
Ove Andersen fik sin handelsud
dannelse i OK og var i et par år af
delingsleder i Scandibutor A/S. 
Han er bestyrelsesmedlem i Køben
havns Havn, dommer i Sø- og Han
delsretten, generalkonsul for Mau
retanien.

1961
Gunnar Sehested-Larscn blev 
02.05.92 portrætteret i Jyllands- 
Posten i anledning af, at han fyldte 
50 år. Efter studentereksamen gik 
Sehested-Larsen ind i søværnet, 
hvor han blev søløjtnant, inden han 
i 1969 indtrådte i analysefirmaet 
Observa, hvis direktør han blev 
01.05.78. Omkring slutningen af 
90’erne forlod han Observa og 
skabte sit eget, nye firma, Sonar.
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1962
Advokat Johan A. Asmussen fyldte 
06.07.92 50 är. Asmussen blev 
cand. jur. i 1970 og advokat i 1973. 
Han har været sekretær for for
brugerombudsmanden, generalse
kretær i Danmarks Rejsebureaufo
rening, selvstændig advokat og er 
nu ansat i Det danske Advokatsam
funds sekretariat.

1963
Ambassadør Christian Valdemar 
Oldenburg takkede ved audiensen 
03.08.92 for udnævnelse til Ridder 
af I. grad af Dannebrogordenen.

ØK har udnævnt Henrik de Jon- 
quires til prokurist. Han har fået en 
ledende stilling i Energy & Proper
ty divisionen. De sidste seks år har 
Jonquires været i Bangkok.

Under overskriften »Læge med re
cept til samfundet« blev speciallæ
ge og embedslæge i Randers Niels 
Agdal portrætteret i Politikken 
06.08.92. Agdal mener, at det er en 

urimelig gene at være nabo til vind
møller. Han kom på kant med 
Sundhedsstyrelsen, da han slog til 
lyd for strafforfølgelse af prostitue
rede, der udsætter andre for smitte. 
Han vil ikke godtage, at lægerne 
skal have ansvaret for vagtlægeord
ningen - det ansvar er politisk. Han 
anklagede for få år siden kollegerne 
for liberal udskrivelse af for meget 
medicin til medicinmisbrugere.

1965
Sprogrevisor ved EF, cand. jur. 
N.-E. Ceplitis, gjorde i et læserbrev 
før folkeafstemningen om Maa
stricht aftalen opmærksom på, at 
han var uden stemmeret. Han talte 
iøvrigt imod et ja.

1967
Der er stiftet en komite til sikring 
af bevaringsværdige bygninger, og 
dens første formand er Ulrich greve 
Holstein-Holsteinborg. Flere større 
brande er baggrunden herfor. Såle
des kan nævnes branden på Holste- 

borgs avlsgård i 1980 og i den sene
ste tid brandene i Proviantgården 
og Odd Fellow Palæet. Efter komi
teens stiftelse er branden i Christi
ansborg Slotskirke kommet til på 
den triste liste. Holsteinborgs egen 
brandsikring er bragt op på tidens 
højeste tekniske stade. U. Holstein- 
Holsteinborg er efter generalfor
samling 1992 i Arbejdsgiverfor
eningen for Skov-og Landbrug kon
stitueret som foreningens næstfor
mand.

Tegner ved Berlingske Tidende - og 
»Herlovianeren« - Jens Hage har 
modtaget kr. 15.000 fra general
konsul Einer Høyvalds Fond. Pen
gene skal anvendes til en studierej
se.

Professor, dr. med. Philippe Grand
jean er for perioden 01.06.92 til 
31.05.95 blevet genbeskikket som 
sagkyndig rådgiver for Sundheds
styrelsen i toksikologi. Grandjean 
skrev 13.08.92 Berlingske Tidendes 
kronik om frygten for de farlige fel
ter langs elmaster. Vi har brug for 
at diskutere, hvordan vi kan træffe 

beslutninger, når vi ønsker at for
hindre en sundhedsfare, men ikke 
har nogen sikker dokumentation. 
Hvordan gør vi det på en etisk for
svarlig måde? Det skal her nævnes, 
at samtidig med kronikkens frem
komst forelå beslutningen om, at 
Elkrafts jævnstrømsforbindelse fra 
Rislev til Gedser skal føres som 
jordkabel.

I Berlingske Tidende for 29.07.92 
berettes om tvillingebrodrene Per 
og Lars Thrane, som begyndte på 
bar bund, da de var 32 år, og som i 
dag har en virksomhed, der beher
sker 80% af markedet inden for 
avanceret udstyr til sikkerheds
kommunikation via satellit. Virk
somheden fik i 1989 Kong Frederik 
den Niendes hæderspris for særlig 
fremragende indsats til fremme af 
dansk eksport. Produkterne sælges 
til skibe, fjerntliggende ambassa
der, kystradiostationer, langturs
vogntog mv. Virksomheden fortsæt
ter sin kraftige vækst, især takket 
være den nyudviklede Inmarsat-C 
terminal for satellitsystemer. Sene
ste leveringer er to større jordsta-
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Reserveret postvæsenet

tioner til England samt til PTT Te
lecom i Holland. Opskriften fore
kommer simpel: Man skal bruge de 
penge, man har og ikke dem, man 
regner med at tjene. Og man skal 
være et år foran konkurrenterne i 
udvikling. Voila!

1969
Primo juni d.å. bragte radioen ved 
Jesper Groth et portræt af Den dan
ske Mand, hvor han talte med Jør
gen Nexøe-Larsen, som er indeha
ver af Brødrene Andersen.

1971
Cand. scient. Lars Normann Jør
gensen blev 01.08.92 ansat som ge
neralsekretær for Amnesty Interna
tionals danske afdeling. Han kom
mer fra en stilling som generalse
kretær for Vor Fælles Fremtid og 
har tidligere været u-landskonsu- 
lent i Dansk Ungdoms Fællesråd.

Landsbladet fortalte i maj 1992 om 
godsejer Frants greve Bernstorff, 

som tillige er borgmester i Bogense. 
Bernstorff har satset hårdt på dyrk
ning af konsumløg. Gyldensteen 
gods har i år haft 130 ha med løg, 
hvilket svarer til 3-4000 tons. Berns
torff fortæller, at faderen startede 
med løgproduktionen for 20 år si
den, men først nu er løgene blevet 
godsets trediestørste afgrøde, kun 
overgået af vårbyg og hvede.

1972
Cand. jur. Per Sjøqvist er pr. 
01.05.92 blevet ansat som meddi
rektør og koncernadvokat i FDB.

Godsejer Christian greve Ahle- 
feldt-Laurvig-Lehn er genvalgt til 
bestyrelsen for Arbejdsgiverfor
eningen for Skov- og Landbrug.

1975
Advokat Kirsten Levinscn er af In
dustriministeriet blevet udnævnt til 
medlem af Industriministeriets Er
hvervsankenævn.

1979
Godsejer Thomas Harttung, Barit- 
skov ved Juelsminde, er valgt til 
næstformand for Dansk Skovfore
ning.

1980
Godsejer Peter Oxholm Tillisch, 
gift med Tinna Tillisch (’79), har 
sammen med sin søster Anne, som 
er indretningsarkitekt og gift med 
direktør Jørgen Neksøe-Larsen 
(’69), holdt nogle dages åbent hus 
på Rosenfeldt ved Vordingborg. 
Arrangementet fandt sted i høst
perioden og omfattede besøg på 
slottet såvel som i markerne og par
ken. Det kom i stand gennem et 
samarbejde med Dansk Erhvervs
jordbrug og Dansk Skovforening og 
involverede kendte danske navne 
inden for boligindretning og kunst 
samt store internationale firmaer. 
Blandt sidstnævnte havde flere lej
lighed til at etablere udstillinger og 
informere om deres produkter.

Peter greve Bernstorff og Birgitte 
Maisted (’80) har giftet sig.

1982
I foråret dette år overtog Jørgen 
Skeel som godsejer familiegodset 
Birkelse. Og 16.05.92 blev han og 
cand. psyk. Charlotte Boas viet på 
Valdemar Slot.

Uidentificeret årgang
Flere dagblade meddelte, at overlæ
ge Martin Friis Koenig, som primo 
februar 92 fyldte 60 år, skulle være 
herlovianer. Årgangen har ikke 
kunnet identificeres.

Andre
Det er med allerstørste beklagelse, 
at det må konstateres, at det i sidste 
nummer meddeltes, at pastor eme
ritus, provst Vagn Krarup-Hansen, 
tidligere Herlufsholm, var afgået 
ved døden. Provsten var fyldt 80 år. 
Redaktøren har på behørig vis søgt 
at give udtryk for beklagelsen og er 
blevet trøstet med, at det skete ikke 
medførte alvorlige ubehagelighe
der. Provsten ønskes endnu mange 
gode år!

Alti 
Herlovianerudstyr 
hos

RINGSTEDGADE 2 - NÆSTVED - TLF. 53 72 03 90

1036


